kandidat s najvećim brojem glasova. Roditelji se slažu s prijedlogom da predsjednik Vijeća
bude iz matične škole, a zamjenik iz područne škole. Nekoliko članova Vijeća predlaže gđu.
Miklobušec za predsjednika Vijeća roditelja, a s tim se slažu i ostali članovi. Gđa.
Miklobušec kao dosadašnja predsjednica ukratko objašnjava ostalima koje su bile njene
obveze u prošlom mandatu te predlaže da se izabere drugi član. Ostali ostaju pri prijedlogu da
gđa. Miklobušec i dalje bude predsjednica Vijeća roditelja nakon čega ona ipak prihvaća
kandidaturu te je jednoglasno podizanjem ruku izabrana. Za zamjenika predsjednika
predložena je gđa. Kitner koja prihvaća kandidaturu, a svi članovi Vijeća javnim glasanjem
podizanjem ruku jednoglasno je izabiru za zamjenika predsjednika.
Obje članice zahvaljuju se na ukazanom povjerenju.

AD-S.
Predsjednica Lidija Miklobušec preuzima vođenje sjednice i daje riječ ravnateljici koja uz
power point prezentaciju iznosi prijedlog Školskog kurikuluma oš Dubrava za šk. god.
2014.12015 .. Na početku pojašnjava što je to kurikulum. Informira članove Vijeća roditelja o
broju učenika za ovu školsku godinu (551 učenik) uz naglasak na trendu opadanja tog broja
zadnjih godina. Prikazuje sadržaj Kurikuluma - ciljeve i namjenu svakog pojedinog predmeta,
izvannastavnih aktivnosti, dodatne i dopunska nastave, izborne nastave, razradu planirane
terenske i izvanučioničke nastave, poludnevnih i jednodnevnih izleta, destinacije maturalnih
izleta. Upoznaje nazočne s planiranim projektima, a pojašnjava i Školski razvojni plan čija je
sastavnica samovrjednovanje škole. Napominje kako se Kurikulum donosi do 15. rujna za
tekuću školsku godinu, ali kako se može tijekom godine dopunjavati.
Gđa. Jagić pita koliko je sporta zastupljeno u školskom kurikulumu budući da je premalo
djece uključeno u sportske aktivnosti i smatra da ih treba više motivirati. Ravnateljica
objašnjava kako su sportske aktivnosti navedene u Godišnjem planu, slaže se s time da djecu
treba što više poticati na bavljenje sportom, ali navodi i objektivnu poteškoću - prijevoz
učenika.

Drugih primjedbi nije bilo i utvrđeno je da se Vijeće roditelja slaže s prijedlogom
Školskog kurikuluma.

AD-6.
Ravnateljica uz power point prezentaciju prezentira prijedlog Godišnjeg plana i programa OŠ
Dubrava za školsku godinu 2014.12015. Iznosi podatke o zaposlenima, broju razrednih odjela
u matičnoj i područnim školama, učiteljima pripravnicima, planiranim projektima, planovima
izvanučioničke i terenske nastave, planovima izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih
aktivnosti, planovima rada za učenike s TUR, planu kulturnih djelatnosti, podaci o
zaduženjima, planove rada stručnih tijela škole, plan obnove, adaptacije i dogradnje te ostale
sastavnice Godišnjeg plana.

3

