
SREDNJA ŠKOLA 

  
V A L P O V O 

 
Valpovo, 7. listopada 2019. godine 
 

POZIV 
ZA SJEDNICU VIJEĆA RODITELJA  

 
Na temelju članka 157., stavak 2. Statuta Srednje škole Valpovo, sazivam sjednicu Vijeća 

roditelja Srednje škole Valpovo za PONEDJELJAK, 07. LISTOPADA 2019. godine s 
početkom u 17:30 sati. 

 
Dnevni red:  

 
1. Otvaranje sjednice 
2. Izvješće o radu u školskoj 2018./2019. godini 
3. Uspjeh učenika u školskoj 2018./2019. godini  
4. Upis u prvi razred školske godine 2019./2020. 
5. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2019./2020. 
6. Aktualnosti 

  
 

    
        Predsjednica:  

                                        Renata Berečić v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA 
 
Datum: 16.10.2019. 
 
 

1. Pedagoginja je pozdravila nazočne roditelje i najavila dnevni red. Dala je riječ 
ravnateljici koja je prezentirala prvu točku.  

 
2. Ravnateljica je upoznala roditelje s radom škole u protekloj školskoj godini, tj. kratak 

Izvještaj rada kojega je predstavila i Gradskom vijeću grada Valpova kao i Školskom 
odboru. Posebno se osvrnula na poboljšanje materijalnih uvjeta rada, investicije, 
ulaganje u nastavnu opremu i nastavna sredstva. Naglasila je da se dosta ulagalo u 
uređenje učionica, kabineta i praktikuma za potrebe nastave Škole za život, a u sklopu 
kurikularne reforme. Spomenula je značajna postignuća, natjecanja i smotre te 
naglasila veliki trud i zalaganje nastavnika kako bi zajedno s učenicima ostvarili 
zaslužene rezultate. Prikazala je web-stranicu škole i objasnila gdje roditelji mogu 
potražiti vrijedne informacije koje redovito stavljamo na stranicu kako bi čitatelji 
mogli pratiti sve naše aktivnosti i postignuća. Nadalje je roditelje upoznala sa brojnim 
projektima koje smo kao škola provodili ili provodimo. Osobito je ponosna na školske 
nastavne i izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i Zvjezdice škole, tj,naše 
učenike/ce koji se istaknuli nekim posebnim i značajnim postignućima, kako u 
nastavnim, tako i izvannastavnim ili izvanškolskim aktivnostima. 

 
3. Pedagoginja je prikazala tablicu uspjeha učenika u protekloj školskoj godini pri čemu 

je naglasila kako je ukupna prosječna prolaznost učenika u našoj školi ocjena vrlo 
dobar. Vidljivo je kako učenici od prvog do četvrtog razreda napreduju u ocjenama što 
je vrlo važna poruka roditeljima učenika prvih razreda.   

 
4. Rezultate upisa učenika ravnateljica je prikazala uz kraću PP prezentaciju iz koje je 

vidljivo da je upisan nešto veći broj učenika od prošle godine te da ove godine nismo 
upisali zanimanje komercijalist. Ukupno je u prve razrede upisano 129 učenika, a 
trenutno Srednju školu Valpovo pohađa 469 učenika. Trend sve manjeg broja učenika 
očituje se u cijeloj Hrvatskoj i rezultat je sve manjeg broja učenika u osnovnim 
školama te iseljavanju obitelji.  

 
5. Detaljnim izvješćem i prikazom tri važna dokumenta: Školskog kurikuluma, 

Strukovnog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, ravnateljica je roditelje 
upoznala s cjelovitim aktivnostima i životom škole. Istaknula je da se učenici rado 
uključuju u raznovrsne aktivnosti poput dodatne nastave, sportskih aktivnosti, 
preventivnih i humanitarnih aktivnosti, uključivanjem u školski zbor i tamburaški 
sastav te bogate sadržaje terenske nastave i školske izlete.  
 

6. Pred kraj sjednice ravnateljica je upoznala roditelje s velikim brojem projekata u 
kojima naša škola uspješno sudjeluje, a pedagoginja s temeljnim odrednicama Škole 
za život.  
 
 
Zapisnik sastavila: Zdenka Lončarić, prof i Ivana Mađarić, mag. psych. 

 
 


