upoznaje roditelje sa ulogom Vijeća roditelja koje se ustrojava radi ostvarivanja
interesa učenika i povezivanja Škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja
sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela. Obzirom da
PŠ Bolč i PŠ Nova Kapela imaju mali broj učenika, svake godine bira se po jedan
predstavnik iz škole koji predstavlja 1. - 4. r. Vijeće roditelja bira se za tekuću
školsku godinu. Konstituirajuću sjednicu vodi ravnatelj do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje
mišljenja i prijedloge.
Roditelji su se sami predstavili kako bi se što bolje upoznali.

AD-2.
Proveden je izbor za članove Verifikacijske komisije te su jednoglasno
odabrani sljedeći članovi: Marija Gabrijel- za predsjednika
Mirela Videc - za člana
Kristinka Miklečić - za člana

AD-3.
Verifikacijom članova utvrđeno je da je na sjednici prisutno 27 od 32 člana.
Verifikacijska komisija potvrdila je mandat članova.
Obzirom da je sjednici prisutna natpolovična većina, sjednica se može nastaviti prema
dnevnom redu.

AD-4.
Ravnateljica pojašnjava roditeljima kako se predsjednik i zamjenik
predsjednika biraju između članova Vijeća roditelja. Kandidate za predsjednika i
zamjenika predsjednika može predložiti svaki član Vijeća. Prije glasovanja kandidati
se moraju izjasniti prihvaćaju li kandidaturu. Glasovanje je javno, a izabran je
kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Roditelji su se složili da predsjednik bude iz matične, a zamjenik predsjednika iz
područne škole.
Nekoliko članova Vijeća predložilo je da gđa Lidija Miklobušec i dalje ostane
predsjednik Vijeća roditelja u školskoj godini 2013.12014. što su prihvatili i ostali
članovi. Gđa. Miklobušec je prihvatila kandidaturu. Svi članovi su javno glasali
podizanjem ruku i jednoglasno izabrali gđu. Miklobušec za predsjednika. Gđa
Miklobušec se zahvalila na ukazanom povjerenju.
Za zamjenika predsjednika predložena je gđa Ivana Kitner, koja je prihvatila
kandidaturu. Svi članovi vijećajavno su glasali i jednoglasno izabrali gđu. Kitner za
zamjenika predsjednika te se ona također zahvalila na ukazanom povjerenju.

AD-S.
Predsjednica Lidija Miklobušec preuzima vođenje sjednice te daje riječ
ravnateljici koja iznosi prijedlog Godišnjeg plana i programa rada OŠ Dubrava za
školsku godinu 2013.12014. uz power point prezentaciju. Izneseni su podaci o
zaposlenima, broju razrednih odjela u matičnoj i područnim školama, učiteljima
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