Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća roditelja je jednoglasno nsvojen.

AD-2.
Nakon prve točke predsjednica predlaže da odmah prijeđemo na drugu, a to je: Osvrt na I.
obrazovno razdoblje; analiza uspjeha. Gđa. Lidija Miklobušec daje riječ pedagogu škole koji
detaljnije pojašnjava uspjeh u I. polugodištu. Osvrnuo se na nezaključivanje ocjena, na veliki
broj učenika s prilagođenim programom te na pedagoške mjere. Napomenuo je daje najveći
broj izrečenih mjera baš donesen u ovom razdoblju jer je bilo svakakvih nepodopština i loših
situacija pa su zato i donesene sve te odgojno-obrazovne mjere. Posebno je analizirao više
razrede u matičnoj školi i izrekao sve učenike imenom i prezimenom kojima je izrečena neka
kazna. Na to je reagirala gđa. Renata Bubnjek i napustila sjednicu. I ostali roditelji su poveli
raspravu u kojoj su došli do zaključka da ne treba isticati imena lošijih učenika jer to može
loše utjecati na njihovu percepciju o sebi te može povrijediti i roditelje, ali da bi na sljedećoj
sjednici Vijeće roditelja željelo čuti imena dobrih, odličnih i nagrađivanih učenika i to iz svih
razreda. Pedagog je prihvatio sugestiju i obećao da će na sljedećoj sjednici pročitati imena tih
učenika.

Nakon rasprave predsjednica predlaže da prijeđemo na sljedeću točku Dnevnog reda.

AD-3.
Izbor kandidata za ravnatelja Osnovne škole Dubrava temeljem pristiglih zamolbi za natječaj.
Predsjednica objašnjava da po novom zakonu iz 2012. godine Vijeće roditelja tajno bira
zaokruživanjem na glasačkom listiću svojeg kandidata, a povjerenstvo na kraju zbraja glasove
i objavljuje odluku. Onaj kandidat kojeg je izabrala većina glasača dobiva na Školskom
odboru glas kojeg prenosi u ime svih roditelja predstavnik roditelja u Školskom odboru, ato
je gđa. Snježana Borak. Predsjednica zaključuje da je kvorum zadovoljen, jer su prisutna 23
roditelja od 32 koliko je na popisu. Predlaže da se osnuje povjerenstvo od 3 člana koji će
nadgledati glasanje. Javljaju se Helga Vreš, Marija Gabrijel i Milena Jambrušić. Vijeće bira
Helgu Vreš za predsjednicu. Gđa Vreš objašnjava da su važeći oni listići na koj ima je
zaokružen redni broj, a to je u našem slučaju br. 1 jer imamo samo jednog kandidata za
ravnatelja, a svi ostali listići bit će proglašeni nevažećim. Roditelji idu glasati u drugu
učionicu, anakon glasanja predsjednica Povjerenstva objavljuje rezultat. Od 23 glasača 15 je
glasalo za Marijanu Kozumplik-Kemenović,
8 glasačkih listićaje nevažeće, a 9 listića je
ostalo neupotrebljeno.

Povjerenstvo donosi zaključak da predstavnica Vijeća roditelja treba svoj glas dati
Marijani Kozumplik Kemenović.

AD-4.
Nakon donošenja zaključka gđa. Lidija Miklobušec predlaže da prijeđemo na posljednju
točku Dnevnog reda, a to je točka Razno.
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