U Domu sportova 26. listopada 2013. održanje 11. ZAGREB KARATE FEST (Nelly
Džanić 1. mjesto mlađe učenice borbe +32 kg;
Dajana Lučić 2. mjesto mlađe
učenice borbe +32 kg; Valentino Ivanić 1. mjesto mlađi učenici borbe -28 kg;
Domagoj Draženović 3. mjesto mlađu učenici borbe -28 kg)
U Splitu je 23.3 2014. održan karate "Kup Jadrana" jedan od najstarijih turnira u
Hrvatskoj. Na natjecanju je nastupilo 820 karatista iz 12 zemalja. Najuspješniji su
bili: Nelly Džanić - 1. mjesto - 36 kg; Hrvoje Videc - 3. mjesto - 46 kg; Domagoj
Draženović - 3. mjesto - 30 kg;
Antonio Mijacek - 3. mjesto- 30 kg
Ivan Fran Prižmić osvojio je brončanu medalju na međunarodnom karate turniru u
austrijskom gradu Mittersillu na kojem je sudjelovao 631 natjecatelj iz 16 zemalja.
Ivona Kozumplik osvojilaje 1. mjesto na evropskom natjecanju na 300 m održanom u
rujnu na Hanžeku
Rukometna škola Karlovac i Hrvatski rukometni savez organizirali su 14. otvoreno
državno
prvenstvo u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake rođene 2003 godine.
Drugi dio prvenstva održanje u nedjelju, 13. travnja 2014. u tri karlovačke sportske
dvorane. Sudjelovale su 84 ekipe, 40 u konkurenciji djevojčica i 44 kod dječaka. U
konkurenciji djevojčica prvo mjesto osvojila je Rukometna škola Karlovac, koja je u
[malu pobijedila ekipu "Bjelovara" s 9:7. U susretu za treće mjesto "Moslavac" iz
Popovače pobijedio je "Dubravu" s 10:7.
Školskim natjecanjima pristupilo je 74 učenika
Postignuti rezultati na županijskim natjecanjima:
4. veljače (Ivanić Grad) LiDraNo - učenica Tatjana Stilinović nastupilaje s literamim
radom"Poruka", dramska skupina nastupila je s igrokazom "Noina mačka", a Hrvoje Videc
s monologom "U gostima"
21. veljače (Šćitarjevo) INFOKUP 2014. učenik Tomislav Žganec osvojio je 7. mjesto
7. ožujka (Velika Gorica)- Mladi tehničar, u kategoriji za pete razrede .maketarstvo i
modelarstvo" natjecao se učenik 5.c razreda Martin Gajšek i osvojio 3. mjesto i medalju, a do
prvog mjesta dijelila su ga samo 3 boda. U ovoj kategoriji natjecala su se 22 učenika. U
kategoriji za šeste razrede "graditeljstvo" natjecao se učenik 6.a razreda Jurica Miklobušec i
osvojio 8. mjesto, a do prvog mjesta gaje dijelilo pet bodova. U ovoj kategoriji natjecala su se
23 učenika.
Prisutni članovi Vijeća su također pohvalili uspjehe i poželjeli nove u novoj školskoj godini.
Nakon iscrpnog izvješća o provedenim aktivnostima, predsjednica predlaže prelazak na
sljedeću točku.

AD-4.

o četvrtoj točki Dnevnog reda također nas izvještava ravnateljica.

Objašnjava kako se
potpuna analiza uspjeha na kraju školske godine još ne može izraditi budući da su u tijeku
razredna vijeća te popravni ispiti. Istu će se prezentirati Vijeću roditelja na sljedećoj sjednici.
Ipak, prezentirala nam je popis učenika odlikaša po razredima što je naišlo na pozitivne
komentare prisutnih. Ravnateljica nas je također obavijestila kako su organizirane podjele
svjedodžbi, a nova nastavna godina počinje 8. rujna 2014. godine.
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