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DNEVNI RED I ZAKLJUČCI S 

8. SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA 

ODRŽANE 25.09.2019. U 18:05 SATI 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

  1. Usvajanje dnevnog reda 8. sjednice 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

3. Uvodna riječ Ravnateljice i predstavljanje novoizabranih predstavnika 

4. Izbor zamjenika/ce Predsjednice Vijeća roditelja 

5. Godišnje izvješće o radu 

6. Školski kurikulum za 2019./2020. školsku godinu 

7. Godišnji plan i program rada škole za 2019./2020. školsku godinu 

8. Razno 

 

Ad.1) Predsjednica Vijeća roditelja postavlja pitanje prisutnim članovima Vijeća roditelja ima li netko  

prijedlog za nadopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda. Nitko se ne javlja za riječ pa se nakon 

glasovanja konstatira da je današnji dnevni red jednoglasno usvojen. 

Ad.2) Nakon što je zapisnik s prethodne sjednice pročitan i nije bilo primjedbi na isti, glasovanjem je 

jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3) Ravnateljica je je prisutnima predstavila predstavnike I.a i I.b razreda te novoizabranog 
predstavnika V. razreda, s obzirom da je dosadašnja predstavnica predmetnog razreda zatražila 
razriješenje. 
 

Ad.4) S obzirom da je dosadašnji Zamjenik predsjednice Vijeća roditelja bio predstavnik sada već bivšeg 

IV. b razreda, nužno je bilo stoga pristupiti izboru novog Zamjenika predsjednice. 



Predložena je i prihvaćena samo jedna kandidatura i to ona Ive Žigo, te je predmetna kandidatura 

jednoglasno prihvaćena od strane prisutnih članova Vijeća. 

Iva Žigo bira se za Zamjenicu predsjednice Vijeća roditelja glasovima svih prisutnih članova.   

Ad.5) Godišnje izvješće za 2018./2019. jednoglasno je usvojeno. 

Ad.6) Školski kurikulum za školsku 2019./2020. godinu je jednoglasno podržan rečeno je da je dobro 

strukturiran i dato je pozitivno mišljenje. 

Ad.7) Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. je jednoglasno podržan i dato je 

pozitivno mišljenje. 

Ad.8) - Ravnateljica želi svima uspješnu godinu. 

-Roditelji IV.a razreda izražavaju zabrinutost za sigurnost djece, s obzirom da je Ulica Dolac otvorena 

za promet. Ravnateljica je izvijestila prisutne da su poduzeti svi mogući koraci ka rješavanju predmetne 

problematike. 

- Na direktan upit Zamjenice predsjednice Vijeća roditelja, ravnateljica odgovara da je nemoguće 

predvidjeti hoće li biti moguće da se 12. lipnja 2020. godine proglasi nenastavnim danom, naime, to će 

ovisiti o broju odrađenih sati nastave i potrebama realizacije nastavnih planova i kurikuluma. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                              PREDSJEDNICA: 

Robert Vukušić, v.r.                                                                                       Iva Hill, v.r. 


