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IZVADAK IZ STATUTA OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN 

I. VIJEĆE RODITELJA 

Ustroj Vijeća roditelja  
 

Članak 134.   
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole sa 
društvenom sredinom.  
 
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela. 
 
Izbor članova Vijeća roditelja  

Članak 135.   
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku svakog razrednog odjela iz svojih redova biraju 

jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole. 

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 ili kaznena sankcija za zaštitu 
od nasilja u obitelji. 
 

Za predstavnika roditelja učenika razrednog vijeća u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je 

dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. 

Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik. 

Razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju podatke o 

izabranom predstavniku svog razrednog odjela u Vijeće roditelja. 

 

Članak 136.  
Članovi Vijeća roditelja biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo izabrani. 

Roditelju učenika prestaje funkcija člana vijeća roditelja završavanjem školovanja njegovog 

djeteta, prelaskom u drugu školu, kao i na osobni zahtjev roditelja.  

U slučaju kada roditelju prestane funkcija člana Vijeća roditelja, novi član se imenuje na 

preostalo mandatno razdoblje člana koji je razriješen. 

Mandat članova Vijeća roditelja počinje teći od dana konstituiranja Vijeća roditelja. 

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora 

predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja. 
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Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 

roditelja. 

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova 

nazočnih članova. 

Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

Sjednice Vijeća roditelja  
Članak 137.  

Vijeće roditelja radi na sjednicama. 

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća 
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u 
obavljanju poslova predsjedavajućeg. 
 
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan 
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole. 
 
Sjednicu Vijeća roditelja saziva predsjednik putem tajništva Škole, dostavljajući poziv s 

predloženim dnevnim redom i potrebnim materijalima svim članovima Vijeća roditelja 

najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice i objavom poziva na oglasnoj 

ploči Škole. 

Sjednice Vijeća roditelja su javne i mogu im prisustvovati i roditelji koji nisu članovi Vijeća 

roditelja, radnici Škole i druge osobe. 

Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina od ukupnog 

broja članova. 

Vijeće roditelja odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno 

odredbama ovog statuta određeno drukčije. 

Na sjednicama Vijeća roditelja vodi se zapisnik koji ovjeravaju predsjednik i zapisničar. 

 

Ovlasti Vijeća roditelja 
Članak 138.  

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:  

• daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada 

• raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i 
programa rada Škole 

• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne 
djelatnosti i Kućnog reda 

• razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom  
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• imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole 

• glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru 

• predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada 

• daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih 
sadržaja škole 

• daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi 

• daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te 
sudjelovanjem učenika u njihovu radu 

• daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i 
pružanjem odgovarajuće pomoći. 
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