
                   

 

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA GUBEC“ 

M  A G A D E N O V A C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ZAPISNIK SA DRUGE SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA 

 

                            održane 26. svibnja 2014. godine. 

 

 

 

 

 

 

                            Magadenovac, 26. svibnja 2014. 
                
 

 

 

 

  Napomena:  

 

           Na temelju članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13.) 

ovaj Zapisnik objavit će se na i internet stranici škole uz ograničavanje objavljivanja osobnih 

podataka osoba sukladno članku  15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (N.N.broj 25/13.) , koji su  zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti osobnih 

podataka. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



                                   Z A P I S N I K 
Sa 2. sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac, održane  26. 

svibnja 2014. u 17  u zbornici matične škole u Magadenovcu. 

Nazočni:  Ivana Lovak, Goran Horvat, Emina Miličić, Ksenija Bogdanović, Sanja Popović, 

Katarina Vonić, Predrag Pandurić, Marija Geto, Sanela Alšić, Đuršica Živković, Marijana 

Kalazić,Branka Dorkić i Željka Meštrić. 

Nenazočni:  12 (navedeni u popisu) 

Zapisničar: Ružica Vukobratović 

                  Ravnatelj škole gospodin Branko Belcar, pozdravio je nazočne i otvorio 2. 

sjednicu Vijeća roditelja. 

                  Konstatirao je da je nazočno 13 članova, potrebita većina članova Vijeća roditelja. 

                  Za 2. sjednicu Školskog odbora  utvrđuje se slijedeći 

 

                                     D N E V N I    R E D 
  

1. Upoznavanje sa Prijedlogom odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dopunskih 

nastavnih sredstava  u svezi prihvatljivosti cijene za učenike naše škole za školsku godinu 

2014/2015. radi davanja prethodnog mišljenja na Prijedlog odluke; 

2. Pitanja i prijedlozi. 

                Nazočni članovi Vijeća roditelja su predloženi dnevni red  jednoglasno usvojili. 

 

                                                             Ad. 1. 

 

   Ravnatelj škole gospodin Branko Belcar, upoznao je nazočne članove Vijeća 

roditelja sa postupkom izbora udžbenika za ovu školsku godinu  koji je propisan u 

Zakonu o udžbenicima za osnovnu i srednju školu te sa prijedlogom Odluke  stručni 

aktiva učitelja razredne i predmetne nastave razredne  o odabiru udžbenika i 

pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike naše škole za školsku godinu 

2014/2015. Dostavlja se na uvid Popis s odabirom naslovima i cijenama u našoj školi 

za svaki nastavni program, razred i predmet. Otvorena je rasprava radi izjašnjavanja o 

prihvatljivosti cijene i davanja mišljenja na prijedlog Odluka. U raspravi su sudjelovali 

gotovo svi nazočni roditelji.   

   Poslije razmotrenog Prijedloga odluke stručnih aktiva učitelja razredne i predmetne nastave, 

a na temelju članka 22. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne Novine 

broj 27/10.,55/11. i 101/13), Vijeće roditelja Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac  

donijelo je 

 

                                                     PRETHODNO  MIŠLJENJE  

 

1. Daje se pozitivno prethodno mišljenje  na Prijedlog odluke o odabiru udžbenika i 

pripadajućih nastavnih sredstava  u svezi prihvatljivosti cijene odabranih udžbenika i 

pripadajućih nastavnih sredstava za svaki nastavi program, razred i predmet  za školsku 

godinu 2014/2015. za učenike Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac. 

2. „Za“ prethodno mišljenje izjasnili su se svi nazočni članovi Vijeća roditelja. 

                                     Sjednica je zaključena u 18 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                     Ravnatelj: 

_______________                                                                    _________________ 


