
                                                ZAPISNIK SA SJEDNICE 

               Vijeća roditelja Osnovne škole „Vladimir Nazor“Slavonski Brod
                                       održane 3.listopada 2018.godine

Prisutni: 29 roditelja
Odsutni:10 roditelja

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Vijeća roditelja

2. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Vijeća roditelja

3. Usvajanje Izvješća za školsku godinu 2017./2018.

4. Usvajanje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2018/2019.
5. Usvajanje dokumenata za provođenje GDPR

6. Različito

Ad 1) Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
Nakon prozivke roditelja ravnateljica predlaže roditeljima da izaberu predsjednika 
Vijeća roditelja i zamjenika Vijeća roditelja.

Ad 2) Jednoglasno prihvaćen prijedlog da za predsjednicu Vijeća roditelja ponovno 
izaberu prošlogodišnju predsjednicu prof. Ivanu Opačak. Za zamjenika predsjednika 
Vijeća roditelja roditelj Agić je predložio Ivana Rašića koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3) Ravnateljica je upoznala roditelje sa Izvješćem na kraju školske godine 
2017./2018. kojeg su roditelji jednoglasno usvojili.

Ad 4) Ravnateljica je upoznala roditelje sa Kurikulumom i Godišnjim planom i 
programom za školsku godinu 2018/2019. 
Roditelji su imali na uvid tiskane i uvezane dokumente koje su roditelji također 
jednoglasno usvojili.

Ad 5) Ravnateljica je upoznala roditelje sa  Pravilnikom o informacijskoj sigurnosti i 
Politikom zaštite Osnovne  škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod. Roditelji su privole 
za zaštitu osobnih podataka učenika potpisali na početku školske godine. Privole za 
zaštitu osobnih podataka za članove Vijeća roditelja će potpisati tijekom listopada.

Ad 6) Ravnateljica je roditelje upoznala sa kriterijima za Projekt Lunch box, fazu III. i 
korisnicima besplatne užine. Roditelji su upoznati sa organiziranjem Produženog 
boravka u našoj školi.
 Ravnateljica je upoznala roditelje sa inicijativom županije da preko Ministarstva 
znanosti i obrazovanja osigurava financiranje opremanje Područne škole  Ruščica.



Roditelji iz Gornje Vrbe su iskazali zabrinutost za prijevoz učenika do Područne škole  
Gornja Vrba pogotovo iz naselja Klis. 
Roditelji su upoznati s uvođenjem e-dnevnika od ove školske godine kako u matičnoj 
školi tako u i svim područnim školama. 
Opremu, laptope i tokene, za matičnu školu osigurao je Osnivač Grad Slavonski Brod, a 
za područne škole Općina Gornja Vrba i Općina Klakar.
Roditelji su ukazali na problem ulaska pasa u školsko dvorište te potrebu zatvaranja 
vrata i dopunjavanja ograde kako bi se onemogućio ulazak pasa u školsko dvorište.

Zapisničar:
_______________________
Vesna Šimić, ravnateljica


