
Pročišćeni tekst Poslovnika o radu  Vijeća roditelja OŠ Brajda obuhvaća: 

Poslovnik o radu Vijeća roditelja (KLASA: 003-05/15-01/06; URBROJ: 2170-55-01-15-1) od 
25. studenoga 2015. godinekoji je stupio na snagu 4. prosinca 2015. godine,  

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća roditelja (KLASA: 012-03/20-01/5; 
URBROJ:2170-55-07-20-1) od 6. studenoga 2020. godine koji je stupio na snagu 14. sudenoga 
2020. godine.  

 

 
KLASA:003-005/20-01/05     Predsjednik Školskoga odbora: 

URBROJ: 2170-55-07-20-2     Igor Glavić, prof. 

 

 

POSLOVNIK 
O RADU VIJEĆA RODITELJA 

pročišćeni tekst 
 

 
 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
  Ovim Poslovnikom ureduje se način suradnje i usklađivanja odgojno-obrazovnog 
djelovanjaŠkole i obitelji učenika. 

 

Članak 2. 

 
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika razrednih odjela Škole. 

  II. ORGANIZACIJA VIJEĆA RODITELJA 

Članak 3. 
Organizacija Vijeća roditelja utvrđena je Statutom Škole i ovim Poslovnikom. 

 

 

Članak 4. 
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na roditeljskom sastanku biraju između sebe 

jednog predstavnika u Vijeće roditelja. 
Roditeljski sastanci u pravilu se održavaju u prostoru škole, a po potrebi i na daljinu u 

virtualnom okruženju u realnom vremenu. 
Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja se javnim 

glasovanjem na sastanku 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 5. 
Mandat članova Vijeća roditelja traje četiri školske godine.  

Za članove Vijeća kojima mandat iz bilo kojeg razloga prestane ranije, provest će se 
dopunski izbori. 

Izbor članova Vijeća roditelja iz redova prvih razreda vrši se na početku školske godine, 
najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 



 

 

Članak 6. 
Prvu sjednicu Vijeća roditelja saziva ravnatelj Škole. 

Ravnatelj rukovodi radom Vijeća do izbora predsjednika. 

 Članovi Vijeća roditelja biraju predsjednika Vijeća  javnim glasovanjem u prostoru škole 
ili na daljinu u virtualnom okruženju u realnom vremenu.  

Za predsjednika je izabran član Vijeća koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova 
Vijeća. 

Sazivanje sjednica i rukovođenje radom sjednice vrši predsjednik Vijeća roditelja. 

Zamjenika predsjednika Vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je određen za 
predsjednika. 

 

Članak 7. 

Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga kandidata za člana Školskoga odbora, 
Vijeće roditelja imenuje povjerenstvo od tri člana. Član povjerenstva ne može se kandidirati za 
člana Školskoga odbora. 

Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata mora biti proveden najkasnije 30 dana prije 
isteka mandata Školskog odbora. 

Prijedlog kandidata kojega je utvrdilo Vijeće roditelja, ravnatelj je dužan dostaviti 
osnivaču najkasnije sedam dana nakon održane sjednice Vijeća roditelja. 

Članak 8. 
Prijedlog kandidata za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja, a koji nije radnik 

Škole, utvrđuju roditelji na sjednici Vijeća. 
Svaki roditelj - član Vijeća može predložiti drugog roditelja - člana Vijeća ili istaknuti 

svoju kandidaturu za članstvo u Školskom odboru. 
Kandidatom se smatra svaki član Vijeća roditelja koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju 

kandidaturu i čiju je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih članova Vijeća 
roditelja. 

 
Članak 9. 

Kandidat utvrđen na način iz članka 8. stavka 4. ovoga članka, upisuje se u listu kandidata 
koja mora sadržavati najmanje 2 kandidata poredanih prema abecednom redu njihovih 
prezimena. 

Glasovanje je tajno. 
 

Članak 10. 
Članovi Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja o raspravama i usvojenim zaključcima 

izvješćuju Školski odbor, a svi članovi Vijeća roditelja, roditelje razrednog odjela kojega 
predstavljaju. 

Članak 11. 
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik. 

Tajnik Škole vodi zapisnik i obavlja administrativne poslove u svezi s radom Vijeća 

roditelja. 

 

Članak 12. 
Vijeće roditelja može osnovati povjerenstva radi proučavanja i rješavanja pitanja iz svoje 

nadležnosti, koja je utvrđena Statutom škole i ovim Poslovnikom. 
Broj članova povjerenstva, njihov zadatak i način rada utvrđuje se odlukom o osnivanju 

povjerenstva.  



III.  DJELOVANJE VIJEĆA RODITELJA 

Članak 13. 
Vijeće roditelja djeluje na sjednicama. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, i to u slučaju hitnosti odnosno drugih važnih 
okolnosti, Vijeće roditelja može o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga raspravljati, predlagati 
i davati mišljenje putem elektroničke pošte. 

Prijedlozi i mišljenja donesene na način iz stavka 2. ovog članka potvrđuju se na prvoj 
slijedećoj sjednici Vijeća roditelja, a ispis prepiske elektroničke pošte priložiti će se zapisniku 
prve slijedeće sjednice Vijeća roditelja. 

Prijedlozi i mišljenja donesena na način iz stavka 2. ovog članka smatraju se donesenima 
onoga dana na koji je svoj glas za isto mišljenje ili prijedlog dao onaj broj članova koji je 
minimalno potreban za valjano predlaganje ili davanje mišljenja. 

Članak 14. 
Djelovanje Vijeća roditelja obuhvaća pitanja u svezi s odgojem i obrazovanjem učenika, 

usklađivanjem pedagoških postupaka obitelji i Škole u cjelini. 

 

Članak 15 
U okviru djelovanja Vijeća roditelja ostvaruju se osobito ovi zadaci: 

- daje mišljenje o prijedlogu Godišnjeg plana i programa rada za nastupajuću šk. 

godinu, 

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji godišnjeg plana i programa rada 

škole, 

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

za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,  

- predlaže svoga člana u Školski odbor na način utvrđen ovim Poslovnikom, 

- donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole,  

- raspravlja o drugim pitanjima značajnim za rad Škole. 

 

 
Članak 16. 

Sjednice Vijeća roditelja u pravilu se održavaju u prostoru škole. 

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati i na daljinu u virtualnom okruženju u realnom 
vremenu putem za to namijenjenih portala 

Ako za to postoje opravdani razlozi Vijeće roditelja može o pojedinim pitanjima iz svoga 
djelokruga rada raspravljati i odlučivati putem elektroničke pošte. 

  Odluke donesene na način iz stavka 3. ovoga članka smatraju se donesenim onoga 
dana kada je svoj glas za predmetnu odluku dao onaj broj članova koji je potreban za 

odlučivanje. 
Sjednice Vijeća roditelja sazivaju se po potrebi, a najmanje dva puta tijekom školske 

godine. 

O potrebi sazivanja Vijeća roditelja odlučuje predsjednik Vijeća roditelja, u dogovoru s 
ravnateljem Škole. 

Članovima Vijeća roditelja poziv za sjednicu u pravilu se dostavlja putem elektroničke 
pošte u kojem se prema potrebi navodi rok u kojem se članovi Vijeća roditelja trebaju očitovati. 

O sjednici koja je održana elektroničkom poštom ili na daljinu u virtualnom okruženju 
sastavlja se zapisnik u skladu s odredbama ovoga Poslovnika. 

 

  



 

 

 

IV.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17 . 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Vijeća roditelja od 
27. studenoga 2008. godine te njegove Izmjene i dopune od 28. prosinca 2012. godine i 22. 
prosinca 2014. godine. 

 



 


