
 

ZAPISNIK 
sa sjednice Vijeća roditelja 

 
Sjednica je održana u prostorima Srednje škole Valpovo pod svim propisanim epidemiološkim 
uputama i mjerama, u 18,00 sati 23.travnja 2021. 
 
Na samom je početku sjednice predsjednica Vijeća roditelja Marijana Đurković pozdravila sve 
nazočne i najavila Dnevni red te evidentirala nazočne. Sjednici je bilo nazočno 14 roditelja od 
ukupno 26. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Izbor predstavnika iz reda Vijeća roditelja za članove Školskog odbora za naredni 
četverogodišnji mandat 

2. Razno 
 
Ad 1) 
 
Budući 2. svibnja 2021. istječe mandat članovima Školskog odbora, prva je točka sjednice 
posvećena predlaganju i izboru predstavnika iz reda  Nastavničkog vijeća za člana Školskog 
odbora za naredni četverogodišnji mandat.  
 
Tajnik škole Alenko Bajer upoznao je roditelje s procedurom i pravilima izbora. Nakon toga, 
uslijedilo je javno predlaganje kandidata. Kao jedini kandidat je predložen Siniša Jelkić, a nazočni 
su roditelji jednoglasno podržali prijedlog. Predsjednica Vijeća roditelja je u ime svih članova 
čestitala izabranom kandidatu i zaželjela uspješan rad u Školskom odboru u  narednom mandatu. 
 
Ad 2) 
 
Pod točkom razno, ravnateljica se kratko osvrnula na proteklo obrazovno razdoblje, točnije od 
zadnje održane sjednice (5. listopada 2020.) te informirala roditelje o provedbi nastave i izvedenim 
radovima u prostoru škole. Izrazila je zadovoljstvo organizacijom i provedbom nastave te 
suradnjom s našim učenicima. Smatra da se nastava na daljinu izvodila uspješno unatoč svim 
otežanim okolnostima i nepredviđenim situacijama. Vrijeme odsutnosti učenika se iskoristilo za 
završetak radova na sanitarnim čvorovima i uređenju potkrovlja. Ukazala je da su se u nekoliko 
učionica promijenili laminati, školske ploče i namještaj. Uređivao se ulazni prostor škole, 
promijenili su se oglasni ormarići, postavio kave-aparat, kauči i sl. 
 
Naglasila je važnost sudjelovanja škole u raznim projektima. Trenutno su 4 projekta u stanju 
mirovanja zbog nemogućnosti mobilizacije, a provode se aktivnosti projekta e-Škole. Spomenula je 
da će kroz planirane aktivnosti škola dobiti novu mrežnu infrastrukturu, besplatan Wi-fi za učenike 
te opremljene 2 virtualne učionice.  
 
Objasnila je roditeljima važnost dobivanja Erasmus akreditacije te najavu prijava za nove natječaje 
mobilnosti naših učenika i nastavnika. Pozvala je sve roditelje da obiđu uređene učionice i sanitarne 
čvorove. Zahvalila je roditeljima na suradnji i prepustila riječ pedagoginji. 
 
Pedagoginja je pozvala roditelje da prenesu najvažniju poruku roditeljima njihovih razrednih odjela 
odnosno apel da roditelji aktivno sudjeluju u pružanju podrške učenicima. Naglasila je da je riječ o 
završnim tjednima nastave u godini koja je bila puna otežavajućih okolnosti. Neovisno o 



epidemiološkim mjerama, roditelji mogu dolaziti na individualne razgovore s razrednicima i 
predmetnim nastavnicima, a pokazalo se da je upravo to najbolji način zajedničke suradnje. 
Na kraju je, na pitanje roditelja, odgovorila da se očekuju nove mjere, odnosno donošenje zakona 
kojim će se regulirat povrat novca roditeljima za neostvarenu ekskurziju. 
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