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Zapisnik
sa 1. sjednice Vijeća roditelja SŠ Mate Blažine Labin šk. god. 2016./2017.
održane 27. rujna 2016. s početkom u 17:00 sati u multimedijalnoj zbornici
Sjednici je prisustvovalo 16 članova od ukupno 23 člana Vijeća roditelja Škole.
Nazočni članovi Vijeća roditelja: Rosana Hrastnik, Emanuela Šegon, Matija Duić, Dajana
Sišović, Flaviano Tenčić, Alenka Štemberga, Diego Kalac Azra Mulavdić, Josip Belušić,
Arialdo Šćira, Željko Hrvat, Borka Jotić, Silvija Šumberac, Susie Blašković, Saida Belušić,
Dino Milevoj
Odsutni članovi Vijeća roditelja: Sadmir Pozderović, Elvis Kubaj, Kristina Ružić,Rosana
Milevoj Bembić, Izabel Faraguna, Tanja Pucić
Ostali nazočni: Čedomir Ružić – ravnatelj, Mirjana Dobrić – stručni suradnik psiholog
Nakon što je utvrđeno da je na sjednici prisutna potrebna većina, sjednicu je otvorio i
prisutne pozdravio ravnatelj škole Čedomir Ružić i predsjednik Vijeća roditelja Flaviano
Tenčić.
Napomenuo je da je praksa škole da pod točkom razno roditelji mogu postavljati pitanje,
mogu dati prijedloge, primjedbe, iskazati probleme i slično, koji nisu vezani za točke
dnevnog reda.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dnevni red:
Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
Konstituiranje Vijeća roditelja sa novim članovima
Dopunski izbori za člana školskog odbora
Godišnje izvješće za šk. g. 2015./2016.
Godišnji plan za šk. g. 2016./2017.
Školski i strukovni kurikulum za šk. g. 2016./2017.
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.
Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća roditelja koja je održana 12.travnja 2016.
jednoglasno je prihvaćen od strane prisutnih bez primjedbi.

Ad 2.
Konstituiranje Vijeća roditelja sa novim članovima
Predstavili su se međusobno članovi Vijeća roditelja te imenovani članovi Vijeća iz
prvih razreda.
Ad 3.
Dopunski izbori za člana Školskog odbora
Predsjednik Vijeća roditelja ističe kako je na današnjoj sjednici Vijeća roditelja
potrebno provesti dopunske izbore za člana Školskog odbora iz reda roditelja, a umjesto
člana kojem je prestao mandat. Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila većina
članova Vijeća roditelja. Za kandidata je jednoglasno predložen predstavnik I. o razreda
roditelj Dino Milevoj, a koji je kandidaturu prihvatio.
Glasovanje je javno, podizanjem ruku. Roditelji su pozvani na glasovanje za kandidata Dina
Milevoja.
Jednoglasno je izabran za člana Školskog odbora iz reda roditelja Dino Milevoj. Mandat
novog člana Školskog odbora traje do isteka mandata aktualnog Školskog odbora. Mandat
člana teče od dana verifikacije mandata na sjednici Školskog odbora.

Ad.4.
Godišnje izvješće za šk. g. 2015./2016.
Ravnatelj je ukratko prezentirao sadržaj Godišnjeg izvješća za prošlu školsku godinu
2015./2016. s naglaskom na uspjeh učenika na kraju prethodne školske godine, izostanke i
pedagoške mjere. Upoznao ih je sa uspjesima učenika na natjecanjima, susretima i
smotrama, napredovanjima u zvanja nastavnika i stručnih suradnika. Istaknuo je i
realizirane radove sanacije krova školske radionice. Psihologinja Mirjana Dobrić je
informirala roditelje o realiziranim aktivnostima iz područja profesionalne orijentacije i
preventivnih programa u radu s učenicima. Pitanja ni komentara nije bilo. Izvješće je
usvojeno.
Ad 5.
Godišnji plan za šk. g. 2016./2017.
Ravnatelj je ukratko iznio sadržaj Godišnjeg plana za šk. g. 2016./2017. s naglaskom
na prostorne resurse i planove za iduće razdoblje – energetsku obnovu školske zgrade kao i
izgradnju nove pomoćne sportske dvorane i rekonstrukciju postojeće sportske dvorane, te
opremanje specijaliziranih učionica. Osvrnuo se na plan i realizaciju upisa i kalendar rada.
Istaknuo je tendenciju povećanja broja upisanih učenika sa teškoćama u razvoju u
trogodišnjem razdoblju. Ove školske godine upisano je u 1. razred srednje škole 10 učenika
sa teškoćama u razvoju, a ukupno je 19 učenika sa teškoćama.
Psihologinja je upoznala roditelje o planiranim preventivnim aktivnostima i oblicima
podrške učenicima kroz školski preventivni program u sklopu obrazovnog projekta Naš put
u kreiranju kvalitetne škole kao način prevencije rizičnih ponašanja učenika. Istaknula je i
planirane aktivnosti iz područja profesionalne orijentacije koje se odnose na učenike 8.
razreda osnovnih škola i učenike završnih razreda srednje škole.
Godišnji plan je jednoglasno usvojen.
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Ad 6.
Školski i strukovni kurikulum za šk. g. 2015./2016.
Ravnatelj je objasnio sadržaj Školskog i strukovnog kurikuluma za ovu školsku
godinu s naglaskom na proces samovrednovanja i rada na poboljšanju kvalitete rada škole
(razvojni plan 2015.-2016., 2016.-2017.). Ravnatelj je pohvalio dosadašnji rad Povjerenstva za
kvalitetu. Istaknuo je kako je izvještaj o samovrednovanju Srednje škole Mate Blažine uzor
ostalim školama. Istaknuo je širok spektar izvannastavnih aktivnosti, dodatne i dopunske
nastave te izborne i fakultativne programe. Na uvid je dat plan izvanučioničke nastave po
razrednim odjelima koji su izradili stručni aktivi s napomenom da je plan izvanučioničke
nastave prezentiran roditeljima na roditeljskim sastancima u svim razrednim odjelima, te da
je taj plan od strane roditelja prihvaćen. Obavješteni su da je Strukovni i školski kurikulum
već od polovice rujna dostupan na mrežnim stranicama škole www.ssmb.hr. Upoznati su sa
novim međunarodnim i nacionalnim projektima u kojima će škola biti uključena u
narednom razdoblju.
Na upit roditelja hoće li se i ove godine organizirati dopunski rad koji se odnosi na
pripremu učenika za državnu maturu iz matematike, odgovoreno je da hoće te učenici imaju
mogućnost utvrđivanja i proširivanja gradiva iz matematike, fizike, geografije i računalstva
kroz nove fakultativne programe koje su ove školske godine učenici imali priliku izabrati:
eksperimentalna fizika, statistika, digitalna kartografija i mobilne aplikacije kao rezultat
sudjelovanja naše škole u projektu HEUREKA. Istaknuo je kako su predmetni nastavnici
matematike, fizike, geografije i računalstva kroz taj projekt imali prilike sudjelovati u
kreiranju ovih fakultativnih programa u suradnji s srednjom školom iz Ivanca. Na kraju
jednoglasno je usvojen Školski i strukovni kurikulum.
Ad 7.
Razno
Pitanje jednog roditelja odnosilo se je na problem udžbenika iz matematike i
računovodstva u programu ekonomije koji je iznio problem da se rabljeni udžbenici prvih
mjesec dana ne mogu nabaviti jer učenicima trebaju udžbenici iz prethodne godine. Roditelj
smatra da se gradivo ne završi po programu, a s druge strane da se inzistira da udžbenici za
novo gradivo budu nabavljeni odmah. Ravnatelj je istaknuo kako je dogovoreno da će svi
nastavnici imati razumijevanja u koliko neki udžbenici nedostaju do kraja rujna u narednoj
školskoj godini.
Psihologinja je informirala roditelje kako se prvi satovi u većini predmeta koriste za
ponavljanje starog gradiva na koje se nadovezuje novo gradivo, pogotovo u predmetima sa
kojima učenici imaju veće teškoće u savladavanju gradiva kada se nastavnici prilagođavaju
učenicima sporijim tempom obrade novog gradiva.
Po završetku cjelokupne prezentacije po svim točkama dnevnog reda ove sjednice roditelji
nisu imali pitanja ni primjedbe.
Sjednica je završila s radom u 19:15 sati.
Zapisničar
Mirjana Dobrić, prof.

Predsjednik Vijeća roditelja
Flaviano Tenčić

KLASA: 003-08/16-03/02
URBROJ: 2144-14-01-16-1
Labin, 27. rujna 2016.
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