•

•
•
•

Navodi neke izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju: nema popravnog roka
u lipnju već se organizira dopunska nastava za učenike s najviše 2 negativnih ocjena u
trajanju od najmanje 10 sati do najviše 25 sati; rok za donošenje Školskog kurikuluma
je 30. rujna kao i za donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole; ukoliko učenik
ne želi pohađati izbornu nastavu u sljedećoj školskoj godini treba uputiti zamolbu
najkasnije do 15. kolovoza; rok žalbe na ocjene i pedagoške mjere na kraju nastavne
godine je 2 dana; pedagoška mjera opomena i ukor vrijede u tekućoj školskoj godini, a
strogi ukor i mjera preseljenja vrijede do završetka 8. razreda.
Objašnjava kako je u tijeku sanacija oborinske odvodnje pokraj školsko-športske
dvorane što stoji 42,397,00 kuna
PŠ Farkaševac je dobila novčanu nagradu u iznosu od 3,000.00 kuna što će se uložiti u
izgradnju staze ijame za skok u dalj
Proljetni odmor učenika traje od 30. ožujka do 7. travnja 2015.

Upiti i primjedbe roditelja:
• Gđa. Videc pita kako i koliko se učenici pripremaju za natjecanja u znanju te
komentira kako su slabo pripremljeni posebice iz geografije. Ravnateljica objašnjava
kako se pripremaju u skladu s organizacijskim mogućnostima i zaduženjima učitelja.
Ravnateljica ističe kako učitelj Mladen Bošnjak u svom zaduženju nema dodatnu
nastavu, stoga nije niti bilo posebne pripreme za natjecanje iz geografije.
• Gdin. Banovec pita zašto svi razredi od 1. do 4. odlaze zajedno u kino ili kazalište jer
smatra da nisu sve predstave primjerene za tako različitu dob. Ravnateljica i gđa. Vreš
argumentiraju kako to nije točno jer se prije odlaska u kino ili kazalište dobro
promišlja upravo kako bi bilo primjereno za svu djecu.
• Gđa. Videc predlaže da se na razini škole poduzme nešto u vezi odlaska viših razreda
u McDonalds jer misli kako nisu svi u mogućnosti to platiti. Ravnateljica tumači da se
plan posjeta i terenske nastave donose na početku školske godine te se unose u
godišnji plan s čim se roditelji upoznaju na prvom roditeljskom sastanku kada se na to
može utjecati. Zaključuje kako odlazak u McDonalds nije obvezan te da se na početku
školske godine o tome porazgovara na roditelj skim sastancima.
• Predstavnici iz PŠ Farkaševac pitaju što je s njihovim odlaskom u školu u prirodi, na
što ravnateljica odgovara da će se to na vrijeme dogovarati i organizirati. Prema
saznanjima učenici žele ići u Nerezine, ajoš nisu poznati termini i cijena Škole
plivanja koja bi se tamo organizirala
• Gđa. Jagić pohvaljuje uređeno st web-stranice škole, jedinaje zamjerka prernali broj
fotografija s obzirom na mnoga događanja
• Gđa. Videc pita hoće li škola uvoditi e-dnevnike na što ravnateljica kaže kako se to
neće u skorije vrijeme ostvariti zbog financijskih ograničenja. Županija za sada ne
može financirati uvođenje e - dnevnika. Za našu školu to iznosi oko 100.000,00 kn.
• Gđa. Videc također upućuje na problem s nastavnicom likovne kulture smatrajući da
nije bilo u redu što je podijelila negativne ocjene za ponašanje jer su navodno učenici
sakrili ključ, a krivac nije pronađen. Ravnateljica je rekla da o tome nema saznanja te
će ispitati što se točno dogodilo i poduzeti daljnje korake.
• Predstavnici iz viših razreda upućuju na problem pisanih ispita znanja navodeći da se
u testovima pojavljuju pitanja kojih nema u udžbeničkom kompletu.
• Gđa. Filipović pita zašto u wc-ima nema wc-papira, četki i koševa na što ravnateljica
odgovara da je dio problema i na učenicima koj i nerazborito troše papir, a koševe
trgaju i iznose. Ravnateljica svima skreće pozornost da bi bilo poželjno da učenici u
torbi imaju wc-papir.
• Gđa. Draženović upozorava kako se više puta dogodilo da nastava informatike nije
održana bez prethodne najave zbog čega učenici moraju čekati jer nemaju prijevoz.
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