Temeljem članka 39. a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju članka 28. Statuta škole, Učiteljsko vijeće
na sjednici održanoj 15.3.2005. godine, donosi

POSLOVNIK
o radu Vijeća učenika škole
Članak 1.
U cilju što aktivnijeg učešća učenika u životu i radu škole, promoviranja škole u lokalnoj zajednici na čijem
području se škola nalazi, predstavlja stajališta i interesa učenika u Školskom odboru, Učiteljskom vijeću
razrednim i odjeljenskim vijećima u školi se formulira Vijeće učenika.
Članak 2.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Vijeća učenika Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk (u daljem
tekstu Vijeće).
Članak 3.
Vijeće učenika čine po jedan predstavnik razreda-odjela.
Članak 4.
Učenici razreda - razrednih odjela iz svoje sredine biraju predsjednika razreda - razrednog odjela za tekuću
školsku godinu.
Za predsjednika razreda-razrednog odjela izabran je učenik koji dobije najveći broj glasova razreda-odjela.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora rukovodi razrednik.
Članak 5.
Predsjednik razreda-razrednog odjela predstavlja razred-odjel u Vijeću učenika, štiti i promiče interese
učenika škole.
Članak 6.
Svi predsjednici razreda-razrednih odjela od trećeg (3) do devetog (9) razreda čine Vijeće učenika i škole.
Članak 7.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika javnim glasovanjem.
Za predsjednika i njegovog zamjenika Vijeća izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova.
Članak 8.
Predsjednik Vijeća priprema, saziva i vodi sjednicu Vijeća.
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Vijeća saziva i vodi njegov zamjenik.
Članak 9.
Vijeće može pravovaljano donositi odluke samo ako je na sjednici nazočno najmanje polovica od ukupnog
broja članova Vijeća.
Odluke Vijeća valjane su ako se za njih izjasni većina od ukupnog broja članova Vijeća.
Odluke Vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 10.
O toku sjednice Vijeća, zaključcima, prijedlozima i ostalim bitnim pitanjima vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća u bilježnicu, a čuva se u pismohrani škole.
Članak 11.
U radu Vijeća učenika mogu se bez prava odlučivanja učestvovati ravnatelj, pedagog ili nastavnik kojega
članovi Vijeća predlože i koji im se želi pridružiti.
Članak 12.
Vijeće učenika škole:
➢ priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima koja su bitna za učenike, njihov rad i rezultate u
odgojno-obrazovnom radu;
➢ predlaže izvannastavne aktivnosti;
➢ pomaže učenicima u izvršavanju školskih obveza;
➢ pomaže učenicima slabijeg materijalnog stanja;
➢ donosi prijedloge i odluke o učešću u društveno korisnom radu i humanitarnim aktivnostima;
➢ nazoče na sjednicama razrednih-odjelskih vijeća, učiteljskog vijeća i Školskog odbora ako se
raspravlja o pravima i obvezama učenika.
Članak 13.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće i razredna-odjelska vijeća dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na
sjednice na kojima se raspravlja o pravima i obvezama učenika.
Predstavnik Vijeća učenika ima pravo sudjelovati u radu, davati prijedloge u okviru odredbi zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom, a koje su od vitalnog interesa za učenike.
Članak 14.
Ravnatelj škole i razrednik su dužni članovima Vijeća osigurati sve (relevantne) potrebne podatke, činjenice
i informacije u cilju pomoći oko ostvarivanja zadaće Vijeća.
Članak 15.
Vijeće ne može raspravljati o temama niti donositi odluke koje su suprotne odredbama Zakona i općih akata
škole.
Članak 16.
Svi osobni podaci o učenicima o kojima se raspravljalo na sjednici Vijeća su službena tajna i ne mogu biti
tema razgovora izvan Vijeća.
Članak 17.
O primjeni i ostvarivanju odredbi ovog Poslovnika skrbi predsjednik Vijeća.
Članak 18.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja od Učiteljskog vijeća.
Za Učiteljsko vijeće

