Gdin. Šimić smatra kako su članarine u izvanškolskim aktivnostima previsoke što
prema njemu utječe na broj djece u tim aktivnostima. Ravnateljica tumači kako
izvanškolske aktivnosti nisu u domeni škole te kako škola samo nudi prostor za
provođenje istih, a klubovi određuju cijenu članarine. Također, navodi ravnateljica, za
našu sredinu imamo dosta mogućnosti za uključivanje djece u izvanškolske aktivnosti:
RK Dubrava, Rukometna akademija Dvoršek - Vori, mažoretkinje, odbojka, nogomet,
karate, nekoliko DVD-ova.
Gdin. Šimić pita zašto se dozvoljava ulazak trgovcima dodatnih nastavnih materijala u
razred za vrijeme nastave jer smatra daje time narušen obrazovni proces. Ravnateljica
odgovara kako oni imaju dozvolu Ministarstva, ali predlaže da se na sljedećem
roditeljskom sastanku u svim razredima provede glasanje o tome jesu li roditelji za ili
protiv takvog načina prodaje te će se sukladno tome donijeti i odluka.
Gdin. Bereković pita zašto vjeroučiteljica u OŠ Dubrava brani učenicima čije su
učionice na donjem katu da idu na gornji i obrnuto. Ravnateljica odgovara kako
smatra da to nije striktna zabrana već sugestija da se izbjegne prevelika gužva na
jednom mjestu što može dovesti do nezgoda.
Gdin. Šimić predlaže da dogovori predaja korištenih udžbenika na kraju školske
godine u školsku knjižnicu kako bi se mogli dalje proslijediti. Gđa. Videc naglašava
kako je ljetos bila organizirana razmjena udžbenika u školskoj dvorani na koju su svi
zainteresirani mogli doći te kak će se to nastaviti inagodinu.
Ravnateljica upoznaje nazočne kako su prije početka školske godine na mnogim
klupama promijenjene gornje ploče i apelira na roditelje da upozoravaju djecu da ne
oštećuju školsku imovinu.
Gđa. Gabrijel pita bi li se mogle postaviti kamere u školske hodnike. Ravnateljica
odgovara kako bi se to moglo napraviti, ali škola za to nema sredstava. Vijećnici
predlažu da se novac sakupi od roditelja, a ravnateljica kaže kako će razmotriti
prijedlog.
Ravnateljica podsjeća da su roditelji dužni brinuti se o djeci, informirati se o njihovom
radu u školi i dolaziti na roditeljske sastanke te naglašava da ukoliko se roditelj na bilo
koji način ne informira u toku školske godine, škola gaje dužna prijaviti Centru za
socijalni rad.

Daljnjih primjedbi nije bilo i sjednica je završila s radom u 19,00 sati.
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