
OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli 

Školska godina 2017./2018.

VIJEĆE RODITELJA



 Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja . 

 Prema Statutu škole Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja 
iz svakog razrednog odjela

 Kako u našoj školi imamo 24 razredna odjela, to znači da će 
Vijeće roditelja ove školske godine imati 24 člana

 Vijeće roditelja bira predsjednika i zamjenika predsjednika
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Iz Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnim i srednjim školama

Zadaće VIJEĆE RODITELJA:

 Daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg 
plana i programa rada

 Raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog 
kurikuluma, godišnjeg plan i programa rada škole, razmatra 
pritužbe roditelja u svezi odgojno-obrazovnog rada

 Predlaže svog člana u Školski odbor

 Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom škole
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.

Iz STATUTA, članak 179

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole:

➢ U svezi s prijedlogom i realizacijom Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i 
programa rada

➢ U svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave i drugim 
oblicima odgojno-obrazovnog rada

➢ Daje mišljenje i prijedloge:

✓ u svezi s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave

✓ u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih 
manifestacija

✓ u svezi s vladanjem učenika u Školi i izvan nje

✓ u svezi s osnivanjem učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom 
radu,

✓ u svezi s unaprjeđenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom 
radu, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

✓ u svezi s pritužbama na obrazovni rad

➢ Obavlja druge poslove prema odredbama ovog Statuta i drugih općih akata 
škole 
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• Čl. 14. Prava i obaveze roditelja

1. Roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, načine i postupke vrednovanja 
za svaki nastavni predmet

2. O načinima i postupcima vrednovanja i ocjenjivanja roditelje informira 
razrednik na roditeljskim sastancima i individualnim informativnim 
razgovorima

3. Roditelj je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne 
razgovore 

4. Roditelj ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta na 
individualnim razgovorima s razrednikom

5. Roditelj ima pravo od razrednika zatražiti individualni informativni razgovor s 
predmetnim učiteljima

6. Roditelj ima pravo izvijestiti ravnatelja ukoliko ne dobije obavijest o uspjehu od 
razrednika ili predmetnog učitelja

7. Roditelj ima pravo na pisane i usmene predstavke (primjedbe i sugestije) o 
vrednovanju učenika koje podnosi ravnatelju ili Vijeću roditelja

8. U posljednjem tjednu prije završetka nastave ne organiziraju se roditeljski 
sastanci i individualni informativni razgovori

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I 

ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA
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Školski kurikulum i

Godišnji plan škole

1. Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa 
rada

2. ŠK utvrđuje dugoročni i kratkoročni plani i program rada škole s 
izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

3. ŠK donosi, prema prijedlogu Učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja 
Vijeća roditelja, Školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće godine

4. GPP, na temelju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, 
prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju Vijeća roditelja 
donosi Školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće godine
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