
Na temelju članka 98. i članka 162. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ broj 87/08.), Školski odbor Osnovne škole Čavle je na sjednici održanoj dana 29. 

listopada 2008. godine donio STATUT OŠ Čavle. 

Statutom je pravno reguliran rad Vijeća roditelja  u člancima 152., 153., 154., 155., 156., 157. i 158.: 

XIII. VIJEĆE RODITELJA 

 

Članak 152. 

 

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole s društvenom 

sredinom te radi ostvarivanja zadaća osnovnog školstva.  

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.  

 

Članak 153. 

 

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na roditeljskom sastanku razrednog odjela izmeĎu sebe biraju 

jednog predstavnika za Vijeće roditelja.  

Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovog članka obavlja se javnim glasovanjem na sastanku 

roditelja razrednog odjela.  

Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih 

roditelja.  

Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.  

 

Članak 154. 

 

Mandat članova Vijeća roditelja traje 4 (četiri) godine.  

Član Vijeća roditelja može biti razriješen i prije isteka mandata:  

- ako to sam zatraži,  

- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,  

- ako ne ispunjava svoje obveze.  

 

U slučaju prijevremenog prestanka mandata jednog ili više članova Vijeća roditelja, imenuje se novi član na 

način utvrĎen člankom 153. ovog Statuta.  

 

Članak 155. 

 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća 

roditelja. Ravnatelj je dužan sazvati konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja najkasnije u roku od 30 dana 

nakon provedenih izbora.  

Dnevni red konstituirajuće sjednice obavezno sadrži:  

- izvješće predsjedavatelja o izboru članova Vijeća roditelja,  

- verificiranje mandata izabranih članova,  

- izbor predsjednika Vijeća roditelja.  

 

Članak 156. 

 

Članovi Vijeća roditelja biraju predsjednika.  

Za predsjednika je izabran član koji je tajnim glasovanjem dobio najveći broj glasova nazočnih članova 

Vijeća roditelja.  

Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja na isti se način bira zamjenik predsjednika.  

 

  



Članak 157. 

 

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,  

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,  

- predlaže svog predstavnika u Školski odbor,  

- predlaže mjere unapreĎivanja odgojno-obrazovnog rada,  

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih 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.  

 

Članak 158. 

 

Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg 

značaja za Školu.  

Ravnatelj Škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća 

roditelja i o tome ga obavijestiti. 


