Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prelazi na prvu točku dnevnog reda.

AD-1.

Ravnateljica je izvijestila kako je u svim razredima proveden izbor za članove Vijeća roditelja
za tekuću školsku godinu te su se svi nazočni predstavili. Ukratko upoznaje roditelje s ulogom
Vijeća roditelja koje se ustrojava radi interesa učenika i povezivanja Škole s društvenom
sredinom. Vijeće roditelja je sastavljeno od predstavnika roditelja svakog razrednog odjela, a
kako PŠ Nova Kapela i PŠ Bolč imaju mali broj učenika iz tih škola dolazi po jedan
predstavnik. Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu, raspravlja o pitanjima
značajnima za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge. Konstituirajuću sjednicu vodi
ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

AD-2.

Proveden je izbor članova Verifikacijske

komisije te su jednoglasno

odabrani sljedeći članovi:

Marija Gabrijel- za predsjednika
Marina Brgles - za člana
Mirela Videc - za člana

AD-3.

Verifikacijom članova utvrđeno je da je na sjednici prisutno 18 od 30 članova. Verifikacijska
komisija potvrdila je mandat članova. Budući da je na sjednici prisutna natpolovična većina,
sjednica se nastavlja prema dnevnom redu.

AD-4.

Ravnateljica pojašnjava kako se predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja biraju
između članova Vijeća. Kandidate može predložiti svaki član Vijeća, a prije glasovanja
kandidati se moraju izjasniti prihvaćaju li kandidaturu. Glasovanje je javno, a izabran je
kandidat s najvećim brojem glasova. Svi kandidati su se složili s prijedlogom da predsjednik
bude iz matične škole, a zamjenik predsjednika iz područne škole. Članovi Vijeća predlažu da
predsjednik Vijeća roditelja i dalje ostane gđa. Lidija Miklobušec, Gđa. Miklobušec prihvaća
kandidaturu te se pristupa glasovanju. Članovi Vijeća podizanjem ruku jednoglasno su
izabrali gđu. Miklobušec za predsjednika Vijeća roditelja za šk. god. 2015.12016. Za
zamjenika predsjednika članovi predlažu gđu. Kitner koja prihvaća kandidaturu. Članovi
Vijeća javno podizanjem ruku glasuju i jednoglasno izabiru gđu. Kitner za zamjenika
predsjednika. Gđa. Miklobušec i gđa. Kitner zahvalile su se na ukazanom povjerenju.
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