
 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

V A L P O V O 
Vijeće roditelja 

        

Predmet: VViijjeeććee  rrooddiitteelljjaa,,  ZZAAPPIISSNNIIKK  ss  kkoonnssttiittuuiirraajjuuććee  
ssjjeeddnniiccee.. 

 

 Dana 7. listopada 2020. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, održana je  
konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja za školsku godinu 2020./2021. koju je, sazvala 
ravnateljica Škole Svjetlana Kalpić, budući je, s 31. kolovoza 2020. godine, prestalo članstvo 
Vijeću roditelja dotadašnjoj predsjednici. 
 

                   
   

 Ravnateljica Srednje škole Valpovo pozdravila je sve nazočne.  
 Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

 

1. Otvaranje sjednice; 
2. Potvrda mandata izabranih članova Vijeća roditelja; 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja Srednje škole 

Valpovo; 
4. Izvješće o upisu u prvi razred školske godine 2020./2021.;  
5. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma za školsku 

godinu 2020./2021., donošenje mišljenja; 
6. Imenovanje Povjerenstva za donošenje stajališta u postupku imenovanja ravnatelja 

Srednje škole Valpovo (predsjednik i dva člana); 
7. Predstavljanje programa rada kandidata za ravnatelja za mandatno razdoblje; 
8. Glasovanje radi donošenja stajališta o kandidatima za imenovanje ravnatelja 

Srednje škole Valpovo; 
9. Različito.              

Predloženi dnevni red jednoglasno je i bez primjedbi prihvaćen. 
 

Ad. 1. 
 Ravnateljica je otvorila sjednicu te pojasnila kako je ona bila i u obvezi sazvati istu. 
Zahvalila je dosadašnjoj predsjednici Renati Berečić na izvanrednoj suradnji i doprinosu. Za 
zapisničara je predložila tajnika Škole, Alenka Bajera što je jednoglasno prihvaćeno 
 

Ad. 2. 
 Pod drugom točkom dnevnog reda ravnateljica je redom prozvala sve roditelje iz 
svakog razrednog odjela te posebno predstavila nazočne roditelje. Potvrđeni su svi mandati 
izabranih roditelja u Vijeće roditelja Srednje škole Valpovo za školsku godinu 2020./2021. 
Konstatirano je kako sjednici prisustvuje 19 članova (od ukupno 26) Vijeća roditelja za 
Školsku godinu 2020./2021. što čini dovoljan broj za donošenje statutarnih i pravovaljanih 
odluka. 

 
Ad. 3. 



 Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica je još jednom podsjetila na potrebu 
izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja Tajnik Škole je pojasnio 
postupak samog izbora te da se glasuje javno, podizanjem ruku. Članovi Vijeća roditelja 
predložili su dva kandidata, Marijanu Đurković i Sinišu Jelkića. Ravnateljica je abecednim 
redom dala prijedlog za izbor predsjednika Vijeća roditelja na glasanje. Za Marijanu 
Đurković izjasnilo se 16 članova, a za Sinišu Jelkića 3, suzdržanih nije bilo. Konstatirano je 
kako je Marijana Đurković iz Valpova, većinom glasova nazočnih članova izabrana za 
predsjednicu Vijeća roditelja Srednje škole Valpovo. Siniša Jelkić izabran je za zamjenika 
predsjednika. Marijana Đurković preuzela je vođenje sjednice te zahvalila svima članovima 
na ukazanom povjerenju. 
 

Ad. 4. 
 Novoizabrana predsjednica otvorila je 4. točku dnevnog reda. Ravnateljica je Vijeću 
roditelja predstavila Izvješće o upisu učenika u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. te 
ukupan broj učenika po razrednim odjelima. Spomenula je i aktualni Model B izvođenja 
nastavnog procesa te novo zanimanje Tehničar za elektroniku. Vijeće roditelja nije imalo 
primjedbi na Izvješće. 
 

Ad. 5. 
 Pod ovom točkom predsjednica je pozvala ravnateljicu da se obrati članovima. 
Ravnateljica je Vijeću roditelja predstavila Godišnji plan i program rada za 2020./2021. 
godinu te Školski kurikulum za tekuću školsku godinu. Nakon kraće rasprave u kojoj je 
sudjelovala i pedagoginja Škole Zdenka Lončarić te nekoliko roditelja, jednoglasno je Vijeće 
roditelja izrazilo pozitivno mišljenje o oba temeljna dokumenta pri realizaciji nastavnog plana 
i programa u školskoj godini 2020./2021. Srednje škole Valpovo. 
 

Ad. 6. 
 Predsjednica je otvorila sljedeću točku dnevnog reda. Tajnik Škole detaljno je upoznao 
sve članove o tijeku i postupku za izbor i imenovanje ravnatelja Škole na novo mandatno 
razdoblje te obvezama Vijeća roditelja kao i samom postupku i načinu glasovanja radi 
zauzimanja stajališta o kandidatu za ravnatelja. Predsjednik Školskog odbora Ivan Cvenić 
predstavio je članovima Vijeća roditelja listu kandidata koju je utvrdio Školski odbor na 
sjednici održanoj 1. listopada 2020. godine te predsjednici predao prijave i ponude kandidata, 
svima su omogućene na uvid. 
 Zatim je imenovano Povjerenstvo za donošenje stajališta koje će provesti postupak 
glasovanja i izraditi zapisnik. Jednoglasnom odlukom nazočnih članova u Povjerenstvo su 
izabrani Marijana Đurković – predsjednik te Stanislav Čamagajevac i Siniša Jelkić – članovi.  
 

Ad. 7. 
 Predsjednica je upoznala članove s pravovaljanom listom kandidata za izbor i 
imenovanje ravnatelja Srednje škole Valpovo na kojoj se nalaze: 

1. Svjetlana Kalpić iz Valpova i 
2. Mirela Skelac iz Valpova  
te poštujući abecedni red pozvala Svjetlanu Kalpić da nazočnim članovima Vijeća 

roditelja predstavi svoj Program rada za mandatno razdoblje te podsjetila kako za 
predstavljanje ima maksimalno 20 minuta. Svjetlana Kalpić predstavila je Program i viziju za 
novo petogodišnje mandatno razdoblje te napustla sjednicu.  

Predsjednica je pozvala Mirelu Skelac koja je također iskoristila svoje pravo i 
predstavila Program rada za mandatno razdoblje te napustla sjednicu.  
 



Ad. 8. 
 Povjerenstvo je pripremilo glasačke listiće na kojima su kandidati navedeni abecednim 
redom. Pripremljen je izvod iz popisa glasača te glasačka kutija. Svi nazočni članovi preuzeli 
su glasačke listiće i obavili tajno glasovanje za donošenje stajališta Vijeća roditelja o 
kandidatu za ravnatelja Srednje škole Valpovo. Nakon otvaranja kutije i prebrojavanja 
glasova Povjerenstvo je utrdilo kako je kandidat Svjetlana Kalpić dobila 16 glasova, a 
kandidat Mirela Skelac 3 glasa. Izradilo je Zapisnik te objavilo rezultate glasovanja kojim je 
utvrđeno kako je stajalište Vijeća roditelja da je kandidat za ravnatelja na novo petogodišnje 
razdoblje Svjetlana Kalpić te će se isto uputiti Školskom odboru kao zaključak na daljnje 
postupanje. 
 

Ad. 9. 
 S obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga, predsjednica Vijeća roditelja zaključila 
je sjednicu i zahvalila svim nazočnima na odvojenom vremenu. 
 
 

 
 
 
 

U Valpovu, 7. listopada 2020. godine 
 
 

       Zapisničar: 
 Alenko Bajer, dipl.iur.     
 
 
 

 
 

 
Predsjednik Vijeća roditelja:  

Marijana Đurković     
 


