AD-I.
Predsjednica Vijeća gđa. Lidija Miklobušec pita prisutne jesu li pročitali zapisnik s prošle
sjednice te imaju li primjedaba. Budući da nema komentara na zapisnik, isti se daje na
usvajanje.
Zapisnik s 2. sjednice Vijeća roditelja jednoglasno je usvojen.

AD-2.
Druga točka se odnosi na izbor novih udžbenika za novu školsku godinu te gđa. Lidija
Miklobušec daje riječ gđi. Gordani Sever, knjižničarki škole. Gđa. Sever pojašnjava kako se
ove godine proveo reizbor udžbenika za novu školsku godinu te kako će novoizabrani naslovi
koristiti naredne četiri godine. Putem kompjuterske prezentacije prisutni su vidjeli popis
udžbenika sa cijenama, a obavijestila nas je kako kompletan popis naslova možemo vidjeti na
web-stranici OŠ Dubrava kao i na stranicama Ministarstva. Gđa. Helga Vreš je objasnila kako
se izbor odvijao u 2 kruga. U prvom krugu su nastavnici ponaosob birali naslove na osnovu
čega je Ministarstvo neke od njih i službeno odobrilo za drugi krug. U drugom krugu odabir
se vršio na razini razrednih vijeća te su se nastavnici morali usuglasiti i odabrati udžbenike
koje će koristiti u novoj šk.god. U slučaju da se nastavnici nisu mogli usuglasiti, naslove bi
propisalo Ministarstvo no to u našoj školi nije bio slučaj. Gđa. Sever je također obavijestila
članove Vijeća kako će se knjige, kao i do sada, moći naručiti i preko škole, a ukoliko se
kupuju privatno treba pripaziti na popis udžbenika za našu školu. Gđa. Sever je pitala prisutne
imaju li kakav komentar ili primjedbu na izbor i cijene uz napomenu da su cijene vrlo slične
kod svih izdavačkih kuća. Budući da primjedbi nije bilo, predsjednica predlaže da prijeđemo
na sljedeću točku Dnevnog reda.

AD-3.
Treća točka je Izvješće o provedenim aktivnostima te predsjednica riječ daje ravnateljici gđi.
Marijani Kozumplik Kemenović.
Ravnateljica nas je putem kompjuterske prezentacije izvijestila o provedenim aktivnostima u
OŠ Dubrava tijelom šk.god. 2013.12014. kojih je bilo vrlo mnogo. Svaki mjesec obilježavali
su se razni datumi i blagdani te se sudjelovalo u mnogim aktivnostima, natjecanjima,
edukativnim radionicama, kvizovima i sl.
U listopadu smo: obilježili Dane kruha - Dane zahvalnosti za plodove Zemlji, Dan jabuka i
Tikv ijadu , sudjelovali na 51. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, 1. Danima
učeničkih zadruga Zagrebačke županije, županijskom natjecanju u krosu, komemoraciji za
poginule na novljanskoj bojišnici, fotograskom natjecanju "Vjerujem da bih mogao, uz vašu
pomoć znam da mogu" ,organizirali u sklopu kampanje Move Week Croatia 2013 otvoreni
trening karatea za sve dobne skupine.
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