Vijeće roditelja O.Š. Petra Kanavelića
Korčula, 11.12.2014.

2. SJEDNICA VIJEĆA RODITELJA šk.god. 2014/15

NAZOČNI:
NATAŠA ŠKOKIĆ
LJILJANA AUGUSTINOVIĆ
STELA ŠULENTIĆ
SUZANA LUCIN
ALBENA MILINA
SANJA TOMAŠIĆ
FANI BRČIĆ
VALENTINA ANTIĆ
JOSIPA BARČIĆ
MARA MATIĆ
ANJA ZELIĆ
GORDANA BISSAKO
VICKO IVANČEVIĆ
MILAN VOJINOVIĆ
ANA FABRIS
Ravnatelj Velebit Veršić i nastavnica Adriana Barčić

1. Usvajanje zaključka konstituirajuće sjednice- prolongirano do potvrde zapisnika

2. Učenička zadruga – ravanatelj nas je informirao o proteklim aktivnostima vezano uz pokretanje
učeničke zadruge:
„BAVUL“ je naziv zadruge i plan je da se do kraja polugodišta dođe do njenog formiranja (da se
donesu potrebni pravni akti). Prema sadašnjem planu predviđaju se sljedeće sekcije:
Likovna sekcija- Abel Brčić
Ljekovito bilje – Meri Amadeo
Korčulanske delicije – Franica
Eko sekcija – Alan Farac
Autohtoni suveniri – Željka

3. Problematika prehrane učenika u školi
Već duži niz godina teme vezane uz prehranu učenika zaokuplja ovo Vijeće.
Učenici za vrijeme velikog školskog odmora ne smiju napustiti školsko dvorište, a ne nose svi
marendu sa sobom u školu. Pokušaji ugostiteljskog objekta u dvorištu škole su nažalost propali.
Roditelji stoga predlažu da škola pokuša ugovoriti s nekim ugostiteljem ili pekarom tipa“ BABIĆ“
dostavu marende za određeni mjesečni iznos (s prijedlogom se slaže i nastavnica Adriana).
Ravnatelj želi da se djeca zadrže u krugu škole preko odmora, jer dok traje nastava oni su
odgovornost škole i njenih djelatnika; škola će poslati upit pekarama za suradnju, pa ako bude
zainteresiranih objavit će se javni natječaj.
Zaključak: Škola će poslati upit u suradnji sa roditeljima.
Komisija- Ana ,Stela i Gordana
- nastojanje da se djeca zadrže unutar škole

4. Odnos roditelja prema školi i njenim djelatnicima
*Roditelji su dužni sudjelovati u radu škole i poštovati njen inventar.
*Roditelji trebaju reagirati i ukazivati na stvari koje nisu uredu, ali isto tako trebaju i pomoći u
rješavanju problema.
ARULE – Grad je prihvatio financiranje, bit će potrebno sudjelovanje roditelja u vidu rada prigodom
sadnje
*Ana Fabris – roditelji trebaju saslušati i promisliti o djetetovoj priči prije nego je prihvate, te bilo
dijete upravu ili ne, roditelji moraju izbjegavati loše govoriti o nastavnicima pred djecom-činjenica je
da nastavnici više nemaju poštovanje učenika kao nekada.

*Suzana – ukazuje na potrebitost radionica s roditeljima
*Ana – na stranice škole stavljati izvješća s Vijeća roditelja, i otvorenu mogućnost za prijedloge svih
roditelja škole
*Velebit – problem komunikacije djeca – roditelj – profesor, na roditeljske stalno dolaze isti roditelji i
to obično oni čija djeca nemaju problema
ZAKLJUČAK 1. – treba poboljšati komunikaciju, drugim roditeljima predočiti rad vijeća roditelja kao i
činjenicu da je vijeće otvoreno za sve roditelje
ZAKLJUČAK 2. – raditi na radionicama kroz stručnu službu
ZAKLJUČAK 3. – roditeljski sastanci su rijetki i slabo posjećeni, prijedlog ravnatelja da se razrednicima
obrati pažnja na važnost roditeljskog sastanka .
ZAKLJUČAK 4. – Claudia – na stranicama škole otvoriti kutak Vijeća roditelja
ZAKLJUČAK 5. – Vijeće roditelja treba ravnatelju prijaviti „spavače“ pa da se napravi izbor novog
predstavnika u pojedinim razredima

RAZNO
a) UGIBALIŠTE – grad ima obavezu, put škole – čeka se izvršenje
b) Predsjednik vijeća će dogovoriti sastanak i svi predstavnici vijeća će prisustvovati.

Zapisničar:
Nataša Škokić
Prijepis napravio:
Milan Vojinović

