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XIX.   VIJEĆE  RODITELJA 

 
Članak 169. 

 
Vijeće roditelja u Školi se ustrojava se s ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva, povezivanja sa 
društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika. 
 

Članak 170. 
 
(1) Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu. 
(2) Vijeće roditelja je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela. 

 
Članak 171. 

 
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku svakog razrednog odjela, iz svojih redova, javnim 
glasovanjem, većinom glasova nazočnih roditelja, biraju svo  predstavnika za Vijeće roditelja za 
tekuću školsku godinu. 
(2) Postupkom izbora iz stavka 1. ovog članka rukovode razrednici razrednih odjela. 
(3) U Vijeću roditelja ima onoliko roditelja koliko u Školi ima razrednih odjela. 
(4) U Vijeću roditelja mogu biti samo roditelji čija su djeca učenici Škole. 
(5) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja 
razrednik je dužan u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju. 
(6) Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, 
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s 
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji. 
 

Članak 172. 
 
Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva ravnatelj i predsjedava do izbora predsjednika 
Vijeća roditelja. 
 

Članak 173. 
 
(1) Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika. 
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova 
nazočnih članova. 
(3) Glasovanje je javno. 

 
Članak 174. 

Mandat predsjednika i članova Vijeća roditelja je godinu dana, s tim da iste osobe mogu biti ponovno 
izabrane. 
 
 

Članak 175. 
 
(1) Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi. 



(2) Sjednice Vijeća roditelja saziva i sjednicama predsjedava predsjednik Vijeća roditelja, a u njegovoj 
odsutnosti zamjenik predsjednika. 
(3) Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična 
većina članova. 
(4)Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno 
odredbama ovog statuta određeno drukčije. 
 

Članak 176. 
 
(1) Poziv za sjednice Vijeća roditelja piše predsjednik Vijeća roditelja. 
(2) Pozive urudžbira i otprema tajnik Škole. 
(3) Zapisnike sa sjednica Vijeća roditelja vodi zapisničar. 
(4) Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje. 
 

Članak 177. 
 
Postupak predlaganja i izbora roditelja koje Vijeće roditelja predlaže osnivaču radi imenovanja jednog 
člana u Školski odbor regulirano je člancima  28. do 31. ovoga  Statuta. 
 

Članak 178. 
 
(1) Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te: 

- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma 
- daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i programa rada 
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma i godišnjeg plana i  
  programa rada Škole 
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,  
- predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada  
- predlaže svog člana u Školski odbor 
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole 
- daje mišljenje i prijedloge u vezi sa radnim vremenom učenika, početkom i   
  završetkom nastave  
- daje mišljenje o organiziranju športskih natjecanja i kulturnih manifestacija 
- daje mišljenje o vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje 
- daje mišljenje o osnivanju i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanje  
   učenika u njihovu radu 
- daje mišljenje u svezi socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem 
   odgovarajuće pomoći 
- obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata  Škole 
– raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne   
  djelatnosti i Kućnog reda. 

(2) Predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja imaju obvezu informiranja roditelja svog     
 razrednog odjela o bitnim zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja.  
(3) Vijeće roditelja putem oglasne ploče Škole informiraju ostale radnike Škole o  
bitnim zaključcima koji su doneseni na sjednici Vijeća roditelja. 
 

Članak 179. 
 
Član Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata: 
-ako sam zatraži razrješenje, 
-ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole 
-odlukom roditelja razrednog odjela. 

 


