Vinodolska bb
51260 Crikvenica
Tel./fax. 051/781-091
ZAKLJUČAK
Sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja održane dana 04.10.2018. godine u 17 sati.
DNEVNI RED:
1.Konstituiranje i verifikacija mandata
2. Kurikul za školsku 2018./2019.g.-prijedlog
3. Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2018./2019.g.-prijedlog
4. Odgojno obrazovni rezultati na kraju školske 2017./2018.g.
5. Izvješće o stanju sigurnosti
Ravnateljica konstatira da je prisutna većina (15 članova od ukupno 29 članova) i da se može
pravovaljano odlučivati.
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.
Ad 1.
Tajnica iznosi odredbe Statuta Škole vezane uz Vijeće roditelja. Dalje obrazlaže da je Vijeće
roditelja sastavljeno od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela Škole. Roditelji su
izabrani na roditeljskim sastancima razrednih odjela. Mandat je 4 godine.
Konstatiraju se da izabrani roditelji, te im se verificira mandat od 4 godine.
Nakon podnesenog izvješća o izboru članova Vijeća i verifikacije mandata, ravnateljica
predlaže izbor predsjednika i zamjenika Vijeća kako bi konstituiranje bilo završeno.
Ravnateljica konstatira da se jednoglasno donosi
ODLUKA o izboru predsjednice i zamjenika predsjednice Vijeća roditelja Škole.
Izborom predsjednice i zamjenika završeno je konstituiranje.
Ad 2.
Predsjednica konstatira da na predloženi Školski kurikulum za školsku 2018./2019. godinu
(Klasa: 003-05/18-01/27, Urbroj:2107-31-01-18-1) nema primjedbi, daje na glasovanje i
konstatira da se
Jednoglasno podržava prijedlog Školskog kurikuluma za školsku 2018./2019. godinu.
Ad 3.
Nema primjedbi ni prijedloga na predloženi Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku
2018./2019 (Klasa: 003-05/18-01/26, Urbroj:2107-31-01-18-1) kao u materijalu u prilogu.
Predsjednica daje prijedlog na glasovanje i konstatira da se
Jednoglasno se podržava prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku
2018./2019. godinu.

Ad 4.
Pedagoginja podnosi izvještaj o odgojno-obrazovnim rezultatima na kraju školske 2017./2018.
godine.
Predsjednica je predložila usvajanje Izvješća.
Predsjednica konstatira da se jednoglasno usvaja Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima
na kraju školske 2017./2018. godine.

Ad 5.
Ravnateljica izvještava o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama
poduzetim u cilju zaštite prava učenika sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojnoobrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave
svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, a temeljem provedene evaluacije.
Predsjednica konstatira da se jednoglasno usvaja podneseno
Izvješće o stanju sigurnosti na kraju školske godine.

