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U početku je ravnateljica izložila važnost Vijeća roditelja i njegovu ulogu te rekla kako se treba 

odabrati Predsjednik tog Vijeća. T znači da se Predsjednik i Vijeće biraju na mandat od godinu dana, 

da je važan faktor u odobravanju GPP-a te da daje pohvale i prijedloge za napredak škole i što bolju 

suradnju u odgoju i obrazovanju njihove djece.  

Za predsjednika Vijeća bila su dva kandidata: Jasna Petrović Vehabović te Oleg Kraljević. Nakon 

glasovanja dobilo se 27 glasova za Jasnu Petrović Vehabović te 2 glasa za Olega Kraljevića. Time je 

Jasna postala predsjednica, a Oleg zamjenik.  

Nakon toga je slijedilo izvješće ravnateljice o realizaciji Godišnjeg plana i programa iz prošle školske 

godine 2018./2019. Zaključak je bio kako se u školu krenulo kontinuirano ulagati te su se napravile 

dvije nove učionice od kojih je jedna multimedijalna. Promijenjen je i kalendar rada od ove školske 

godine gdje škola radi po 4.modelu odnosno radi se s 4 pauze tj. praznika kroz godinu. Plan i program 

je realiziran, učenička prolaznost razreda je od 1.-5. razreda 100%, u 6. razredu jedno ponavljanje 

razreda te u 7. i 8. razredu nije bilo ponavljanja razreda (išlo se na produžne i popravne. Učenici su išli 

na državna natjecanja te postigli 2.mjesto iz talijanskog, 5.mjesto iz povijesti, 8.mjesto iz EKO kviza te 

1.mjesto na rukometu. Bilo je najviše izostanka u 7.razredu i to puno neopravdanih jer roditelji nisu 

dolazili na vrijeme pravdati te je na kraju školske godine statistika izgledala da na svakog učenika u 

školi dolazi otprilike 54 izostanka.  

Nakon izvješća je slijedilo prihvaćanje te su roditelji jednoglasno prihvatili. 

Psihologinja Jelena Rukavina je imala kratko izlaganje o rezultatima istraživanja rizičnih ponašanja 

učenika te je rekla kako je na temelju tih rezultata kreiran Školski preventivni program kao niz 

radionica i aktivnosti za prevenciju rizičnih ponašanja. Dio školskog preventivnog programa je i 

Trening životnih vještina, suradnja s MUP-om, Crvenim križom, Nastavnim zavodom za javno 

zdravstvo te suradnja s roditeljima i učiteljima. Ravnateljica je izložila plan obnove i adaptacije 

(uređenje okoliša, učionica). 

Nakon toga je slijedilo glasanje za prihvaćanje novog Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. 

god. 19/20. Svi su jednoglasno prihvatili.  

Nakon toga je psihologinja predstavila Školski kurikulum, plan izborne, dodatne, dopunske, 

izvannastavne, izleta, ekskurzija, terenske i izvanučioničke nastave.  

Nakon toga su predstavljene međupredmetne teme te je rečeno kako će uz dosadašnje dvije teme 

građanskog i zdravstvenog odgoja, biti dodane i teme zdravlja, učiti kako učiti, osobni i socijalni 

razvoj, poduzetništvo, uporaba IKT-a te održivi razvoj.  

Slijedilo je glasanje te su svi jednoglasni prihvatili Školski kurikulum.  

Nakon toga je učiteljica likovnog Sabrina Fatorić Bertović prestavila rad učeničke Zadruge te je 

zamolila nekog od roditelja da se priključi osnivačkom Odboru. Članica vijeća roditelja Goranka 

Zornada se javila te ušla u osnivački Odbor. Učiteljica je ispričala koju ulogu Zadruga ima u životu 

lokalne zajednice te koje su sve aktivnosti planirane za ovu školsku godinu, koje akcije te kako su svi 

roditelji pozvani pomoći i doprinijeti radom ili materijalom radu Zadruge.  
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