
                SKRAĆENI Z A P I S N I K 

 3. sjednice Vijeća roditelja od 27. lipnja 2017. (KLASA:003-06/17-02/04, 

URBROJ :2170-55-01-17-3 od 29.09.2017.) 

 

         Z   A   P  I  S  N  I  K 

sa  sjednice Vijeća roditelja  održane  27. RUJNA  2017.g. ( SRIJEDA ) u  18,00 sati u zbornici  u učionici 

kemije.  
 
 Sjednicu  otvara predsjednica Vijeća roditelja gđa Klaudia Segnan Bilović, konstatira da je sjednici nazočna 

natpolovična većina njenih članova, te se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci. 

 Spisak nazočnih sastavni je dio materijala ove sjednice ( Od 27 članova nazočno 14 članova Vijeća roditelja). 

 

 Članovi  Vijeća roditelja  jednoglasno usvajaju  slijedeći 

               D n e v n i    r e d : 
1. Verifikacija mandata roditelja članova Vijeća roditelja 1.A,B. i C razrednog odjela 

2. Davanje mišljenja na prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. 2017./18.g. 

3. Davanje mišljenja na prijedlog Kurikuluma škole za šk. 2017./18.g. 

4. Razno 

 

        AD.1.  

  Članovi Vijeća roditelja  jednoglasno donose 

                O D L U K U 

  o verifikaciji mandata članova roditelja predstavnika : 

    1.A SUZANE PEREKOVIĆ 

                                                            B  MIROSLAVA MARICA  

                                                            C  MIRJANE PALADA KMETOVIĆ 

                             u Vijeće roditelja, čiji mandat traje do isteka mandata ovog saziva Vijeća roditelja 

 AD.2. 

  Izvješćuje  tajnica škole. 

  Članovi Vijeće roditelja donose jednoglasno 

      Z A K L J U Č A K 

    o davanju pozitivnog mišljenja na prijedlog 

    Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. 2017./18.g. 

 

 AD.3. 

  Izvješćuje prof. Daniela Jugo-Superina. 

  Kako posebne rasprave nije bilo, članovi Vijeća roditelja donose jednoglasno 

     Z AK L J U Č A K 

    o davanju pozitivnog mišljenja na prijedlog Kurikuluma škole 

                                                         za šk. 2017./18.g. 

 

 AD.4.  

  Uvodnu riječ vezanu uz akciju prikupljanja sredstava za nabavku pametnih ploča dala je 

gđa Jasna Baraba, idejni začetnik ove hvalevrijedne aktivnosti. Do danas je sakupljeno 54.519,25 kn i 

akcija traje do kraja listopada 2017.g. Prezentaciju mogućnosti rada sa pametnom pločom odradile su 

prof. Karmen Toić Dlačić i Daniela Jugo –Superina. 

  U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda postavilo se pitanje rasporeda sati i 

organizacije izbornih predmeta u suprotnoj smjeni, kao i satova rimokatoličkog vjeronauka ( gša Suzana 

Pereković) koja predlaže da se ova izborna nastava odvija ili kao zadnji sat ili predsat. 

Na sve upite odgovore je davao ravnatelj škole. 

  Bilo je riječi i o nepropisnom parkiranju osobnih vozila. 

 

 Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava sa radom u 19,30 sati.   

                                

 

ZAPISNIČAR : Vesna Musulin,v.r.                        PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA: 

                                                                                                          Klaudia Segnan Bilović,v.r. 

            

 


