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Dnevni red:  
 

1. Izbor predstavnika roditelja u Školski odbor 
2. Upisi učenika u školsku 2017/18. godinu 
3. Aktualnosti 

 
 
1.Predsjednica Vijeća roditelja je pozdravila nazočne, najavila dnevni red i zamolila tajnika 
škole, gospodina Alenka Bajera da pojasni proceduru vezanu uz prvu točku. 
Tajnik se obratio nazočnima i utvrdio da ima dovoljan broj roditelja, njih 15 od 26, te da su 
ispunjeni uvjeti za izbor predstavnika roditelja u Školski odbor. 
Do sada je na tu funkciju bio izabran gospodin Zlatko Presnac, a s obzirom da Školskom 
odboru ističe mandat potrebno je izabrati novoga. Na upit roditelja tajnik je pojasnio da 
dosadašnji predstavnik također može biti ponovno izabran. 
Predsjednica Vijeća roditelja, gospođa Renata Berečić je pozvala roditelje da predlože 
kandidate. 
Gospodin Alen Habus se javio za riječ i predložio da gospodin Zlatko Presnac bude izabran za 
još jedan mandat. 
Predsjednica Vijeća roditelja je zatim zamolila prisutne da predlože još kandidate, no nitko 
nije imao novih prijedloga. Stoga je , uz naputak tajnika, zamolila prisutne da se dizanjem 
ruku javno izjasne za izrečeni prijedlog. 
Članovi Vijeća roditelja jednoglasno su izabrali gospodina Zlatka Presnaca za predstavnika 
roditelja u Školski odbor. On je tu funkciju prihvatio te s tajnikom regulirao potrebnu 
dokumentaciju. 
 
2.Pedagoginja je uz kratku PP prezentaciju prikazala prijedlog upisa učenika u prve razrede u 
nastavnu 2017./18 godinu. Objasnila je roditeljima da je prijedlog utemeljen  na planiranom 
broju učenika koji završavaju osmi razred u susjednim osnovnim školama. Prijedlog je 
potvrdila Županija Osječko-baranjska, kao osnivač škole, a tijekom mjeseca svibnja treba stići 
odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. U odnosu na protekle godine novost je ponuda 
cvjećarskog usmjerenja te povećanje upisne kvote za usmjerenje CNC operator. Do takve je 
odluke došle uslijed iskazanog interesa za zapošljavanjem u firmama  lokalne zajednice. 
3.predsjednica Vijeća roditelja je pitala nazočne roditelje imaju li neka pitanja i prijedloge, a s 
obzirom da se nitko nije javio za riječ, pedagoginja je na kraju istaknula da su trenutno u školi 
najaktualnija natjecanja te da naši učenici ostvaruju odlične rezultate. To je potkrijepila 
pokazateljima na PP prezentaciji iz kojih je vidljivo da su učenici ostvarili plasman na 
državno natjecanje u čak 10 kategorija odnosno nastavnih predmeta. 
Gospođa Renata Berečić se na kraju zahvalila svima i privela kraju sjednicu Vijeća roditelja. 
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