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Na t. sjednicu Vijeia roditelja u srijedu, 10.02.2021 . u I 7,00 h

Dnevni red:

I . Uvodna rijed ravnateljice Antonije Buk5a

- lzvjestiteljica: ravnateljica

2. Izvje56e predsjedavateljice o izboru dlanova Vije6a roditelja
Izvjestiteljica: predsjednica Vije6a roditelja

3. Verificiranje mandata izabranih dlanova
- Izvjestiteljica: predsjednica Vije6a roditelja
4. Izbor zamjenikaVij eda roditelja
- Izvjestitelj: predsjednica Vije6a roditelja
5. Izbor predstavnika Vije6a roditelja u Skolski odbor

- Izvjestitelj: predsjednica Vijeia roditelja

6. Izvje56e o radu Skole

- Izvjestiteljica: ravnateljica
7. IzvjeSie ravnateljice o stanju sigumosti u Skoli, provoilenju preventivnih mjera te

mjerama poduzetim u cilju za5tite prava udenika

- Izvjestiteljica: ravnateljica

8. Skolska, meduiupanij ska i drZavna natjecanja

- Izvjestiteljica: ravnateljica

Predsjednica Vijeia roditelja:

Sanja Fabijanii Videvii Ic\,n c,
U Riieci, 01.02.2021.
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Sa 2. sjednice Vijeia roditelja odrZane u srijedu, 10.02.2021 . u 17,00 h

Dnevni red:

I . Uvodna rijed ravnateljice Antonije Buk5a
- Izvjestiteljica: ravnateljica
2. IzvjeS6e predsjedavateljice o izboru Elanova VijeCa roditelja

Izvjestiteljica: predsjednica Vijeda roditelja
3. Verificiranje mandata izabranih dlanova
- Izvjestiteljica: predsjednica Vijeda roditelja
4. Izbor zamjenikaVije6a roditelja
- Izvjestitelj: predsjednica Vije6a roditelja
5. Izbor predstavnika Vije6a roditelja u Skolski odbor
- Izvjestitelj: predsjednica Vije6a roditelja
6. Izvje56e o radu Skole

- Izvjestitelj ica: ravnateljica
7 . lzvjeite ravnateljice o stanju sigumosti u Skoli, provodenju preventivnih mjera te

mjerama poduzetim u cilju zaitite prava udenika
- Izvjestitelj ica: ravnateljica

8. Skohka, meduZupanijska i drtuvna natjecanja

- Izvjestitelj ica: ravnateljica

Prisutni dlanovi Vijeia roditelja: Mami6 Ivana (lo), Sanela Bani6 (lc), Koraljka

Petrekovii ReZi6 (lk), Suzana Burmeta (2o), Andrija Cmkovid (2k), Adrijana

Durica (3c), Vedrana Blalevid (3d), Sanja Fabijani6 Videvid (3k), Mi5ii Mihaela

(3o), Klaudija Vuletid (4k). Opravdali izostanak: Gda Verena Midevii (4o) i gtla

Jelena Donkovi6 (2c).

Vijeie je zapoielo s radom u 17,00 h' Utvrtlen je kvorum' Usvojen je zapisnik sa

prolle sjednice.

Ad I i Ad2) Uslijedila je uvodna rijed ravnateljice a nakon toga i predsjednice Vije6a o izboru

novih dlanova.
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Ad3) Verilicirani su mandati novih dlanova Vije6a roditelja: gde Mami6 Ivane (lo),gde

Sanele Bani6 (lc) i gtle Koraijke Petrekovi6 ReZi6 (1k).

Ad4) slijedilo je glasovanje za izbor zamjenika predsjednice Vijeia roditelja.Kandidati su bili
gila MiSii Mihaela i g. Andrija Cmkovi6. Izabran je g. Cmkovi6 (7 glasova za g. Cmkoviia i
2 glasa za gclu Mi5i6)..

Ad5) Pristupilo se izboru predstavnika u roditelja u Skolskom odboru. Zapisnik se nalazi u

arhivi Skole. Imenovano je povjerenstvo: gtla Mami6, g<ta Mi5i6 i g. Cmkovi6. Kandidati su se

predstavili: gda Fabijani6 Videvii Sanja i g. Vedran BlaZevid. Tajnim glasovanjem je izabrana
gcla Fabijani6 Videvi6: (7 glasova).

Ad 6,7 i 8) ravnateljicaje podnijela izvjeSde o radu Skole, stanj u sigumosti u Skoli,

provodenju preventivnih mjera te mjerama poduzetim u cilju zaStite prava udenika, te

o natjecanjima udenika. Roditelji su izrazili zadovoljstvo radom Skole i suradnjom s

nastavnicima.

Zapisnidar:
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