osvojili treće mjesto, održano je školsko natjecanje iz tehničke kulture nakon kojeg je troje
naših učenika pozvano na županijsku razinu.
Ravnateljica zaključuje kako je u školskim natjecanjima sudjelovalo 99 učenika od 5. do 8.
razreda od kojih je 7 pozvano na županijska natjecanja.
(Gđa. Lidija Miklobušec se pridružuje sjednici Vijeća roditelja.)
Riječ preuzima pedagog škole gdin. Elvis Zalović. Na početku pohvaljuje trud učenika,
učitelja i roditelja u pripremama za maskenbal kao i za druge priredbe u školi. Nakon toga se
osvrće na situaciju u školi - navodi kako je ukupan broj učenika u stalnom opadanju, kako su
česti upisi i ispisi tijekom školske godine zbog doseljavanja odnosno odseljenja te kako je
trenutan broj učenika 545 (Dubrava 380, Farkaševac 130, Nova Kapela 11, Bolč 24). Nešto je
manje djece u udomiteljskim obiteljima u odnosu na prijašnje godine, ali je sve veći broj
djece u necjelovitim obiteljima. Napominje kako je statistički najteži predmet u razrednoj
nastavi matematika i strani jezik te u 3. i 4. razredu priroda i društvo. U predmetnoj nastavi su
to matematika, geografija i engleski jezik (5. i 6.r.), fizika i kemija (7.r.) te matematika, fizika
i kemija (8.r.). Naglašava kako je u Područnoj školi Farkaševac bilo nekoliko većih odgojnih
problema ali su se poduzeli svi koraci da se to prevlada. Također upozorava kako je
posjećenost roditeljskih sastanaka manja u PN nego u RN.

Primjedbi nije bilo te se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

AD-3.
Pedagog navodi nekoliko aktualnih zbivanja u školi:
Od 9. veljače u školi imamo pomoćnika u nastavi za učenika Marija Kapelca, a to je
gđica. Silvija Božić iz Bolča, Navodi kako troškove snose Zavod za zapošljavanje
(50%) i Zagrebačka županija (50%).
Tumači kako se u školi redovito provodi nastava građanskog odgoja i obrazovanja
kroz sat razrednika, izvannastavne aktivnosti te međupredmetno u skladu s naputcima
navodi kako od 8. travnja kreće provjera psihofizičke zrelosti za upis u 1. razred te
kako je na popisu 42 djece za OŠ Dubrava, 4 za PŠ Nova Kapela, 12 za PŠ Farkaševac
i 4 za PŠ Bolč. Napominje kako naša škola pripada Ispostavi Ivanić Grad, ali bi se
liječnički pregled u dogovoru sa Školskom liječnicom ipak provodio u Vrbovcu.
Učenici osmih razreda koji su neodlučni o nastavku školovanja moći će dobiti savjete i
provjere sposobnosti

Pitanja i primjedbi nije bilo.

AD-4.
•

•

Ravnateljica obavještava roditelje kako su provedeni postupci za organizaciju
maturalnih putovanja i škole u prirodi u skladu s odredbama Pravilnika o organizaciji
izleta. Još jednom pojašnjava cijeli postupak od sastanka povjerenstva, upućivanja
javnog poziva agencijama, preko otvaranja pristiglih zatvorenih ponuda do
izglasavanja te kaže kako su sve odluke donesene jednoglasno. Upoznaje članove
Vijeća s odabranim ponudama tj. Agencijama koje će organizirati navedena putovanja.
Pohvaljuje učenike sportaše za uloženi trud i postignuća
3

