pripravnicima, planiranim projektima, planovima izvanučioničke i terenske nastave,
planovima izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, planovima rada
za učenike s TUR, planu kulturnih djelatnosti, podaci o zaduženjima, planovi rada
stručnih tijela škole te ostale sastavnice Godišnjeg plana.
Na zahtjev člana Vijeća roditelja ravnateljica je detaljnije pojasnila antikorupcijski
plan škole.

Konstatirano je da se članovi Vijeća slažu s radom i programom škole.

AD-6.
Ravnateljicaje uz power point prezentaciju prezentirala Školski kurikulum OŠ
Dubrava za šk. god. 2013.12014. uz pojašnjenje što je to kurikulum.
Tijekom iznošenja podataka iz Kurikuluma roditelji su postavljali pitanja o dopunskoj
nastavi u višim razredima što je ravnateljica objašnjavala.
Prikazana je razrada planirane terenske i izvanučioničke nastave, poludnevnih i
jednodnevnih izleta te destinacije završnih (maturalnih) putovanja. Nazočne je
upoznala s planiranim projektima - Zavičajni rječnik, suveniri i razglednica Dubrave,
Od orlova do oblaka eko (zbrinjavanje elektroničkog otpada), Tikvijada, Dan jabuka,
Dani Mate Lovraka, projekt PŠ Bolč Škola nekad i danas, MAHI, MAH2, Razredna
pravila, Valentinovo, Fašnik, Zdravlje, Zdrav okoliš, Dubravasong.
Također je pojašnjen i Školski razvojni plan čija je sastavnica samovrjednovanje
škole.

Primjedaba nije bilo i konstatirano je da se članovi Vijeća slažu s
programom Školskog kurikuluma.

AD-7.
Pod ovom točkom roditelji su mogli postavljati pitanja i davati prijedloge
vezane uz rad škole.
Uslijedio je razgovor o izvannastavnim aktivnostima u PŠ Farkaševac. Predstavnik
roditelja 3. razreda PŠ Farkaševac iznosi probleme vezane uz prijevoz djece u školu i
kući (loše stanje autobusa). Ravnateljica je rekla da će se uključiti u rješavanje
problema i tražiti odgovorno i savjesno ponašanje prijevoznika koji vrši prijevoz
učenika na području općine Farkaševac.
Pojašnjeno je poskupljenje obroka u školskoj kuhinji te su svi upoznati sa Shemom
školskog voća. Uslijedila su pitanja o web stranici škole (problemi ažuriranja
podataka) na što su roditelji dali prijedlog da i oni sudjeluju kao pomoć pri uređenju
stranice. Za taj zadatak su se javile Mirela Videc i Marijana Marković, a ostali članovi
Vijeća su se složili.
Budući da više nije bilo pitanja pod točkom Razno, ravnateljica je zahvalila
članovima Vijeća na dolasku, a predsjednica zaključila 1. sjednicu Vijeća roditelja.

Sjednica Vijeća roditelja završila je s radom u 18.45 sati.

