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 Na temelju članka 96. i 105. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HNŽ-a" 

 broj: 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) i članka 86. i 104. Statuta Osnovne škole fra Didaka Buntića 

 Čitluk a na prijedlog ravnatelja škole, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk je na 

 sjednici od 16.12.2019. godine donio 

 

PRAVILNIK 

O RADU VIJEĆA RODITELJA I ŠKOLE 
 

Članak 1. 

 Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik) Vijeća roditelja i škole Osnovne škole fra Didaka 

 Buntića Čitluk (u daljem tekstu: Vijeće) uređuje se izbor članova, njihova prava i obveze, djelokrug i 

 način rada i odlučivanja, zastupanje i predstavljanje te druga pitanja značajna za njihov rad. 

 

Članak 2. 

 Sastav Vijeća treba odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja te školskog osoblja i lokalne 

 zajednice. 

 

Članak 3. 

1. Vijeće čine predstavnici roditelja i predstavnici učitelja i stručnih suradnika Škole a u njihovom radu 

mogu sudjelovati i zainteresirani članovi lokalne zajednice. 

2. Predstavnici roditelja biraju se tako da se iz svakog razrednog odjela izabere po jedan predstavnik. 

3. Roditelji čine nadpolovičnu većinu u Vijeću a broj predstavnika roditelja ovisi o broju razrednih 

odjela koji ne može biti manji od trideset (30). 

4. Predstavnike učitelja i stručnih suradnika bira Učiteljsko vijeće. 

5. Broj predstavnika učitelja i stručnih suradnika je deset (10). 

6. Članovi Vijeća roditelja i Škole biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine te mogu biti ponovno 

izabrani. 

 

Članak 4. 

1. U slučaju prestanka svojstva člana Vijeća, provode se dopunski izbori na način i u postupku 

predviđenom za izbor članova Vijeća, sukladno članku 3. ovog Pravilnika. 

2. Mandat novoizabranih članova traje dokle i mandat  članova umjesto kojih su izabrani. 

 

Članak 5. 

 Vijeće zastupa roditelje, učenike i učitelje pred Školskim odborom i drugim tijelima Škole i šire 

 društvene zajednice. 

 

Članak 6. 

1. Vijeće kandidira i na svojoj sjednici bira svog predstavnika – člana u Školski odbor. 

2. Svaki član Vijeća (od strane roditelja) može istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog člana 

Vijeća za članstvo u Školskom odboru. 

3. Za člana Školskog odbora iz reda roditelja bira se kandidat za kojega je glasovala većina nazočnih 

članova vijeća.  

 

Članak 7. 

 Član Školskog odbora imenovan ispred roditelja obvezan je informirati Vijeće o Odlukama Školskog 

 odbora. 
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Članak 8. 

1. Član Školskog odbora koji je delegiran iz Vijeća može biti opozvan: 

➢ ako to sam zatraži ili 

➢ ako tijelo koje ga je izabralo nije zadovoljno njegovim radom. 

2. Prijedlog za opoziv mogu dati najmanje dva (2) člana Vijeća. 

3. Odluku donosi Vijeće javnim glasovanjem natpolovičnim brojem glasova od ukupnog broja članova 

Vijeća. 

 

Članak 9. 

 Članovi Vijeća mogu nazočiti sjednicama Učiteljskog vijeća kada se na dnevnom redu nalaze pitanja 

 iz djelokruga rada Vijeća. 

 

Članak 10. 

 Vijeće može Školskom odboru, ravnatelji, Učiteljskom vijeću i Vijeću učenika slati preporuke, 

 prijedloge i zaključke pismenim putem. 

 

Članak 11. 

 Vijeću se pismenim putem mogu obraćati učenici, roditelji i učitelji u svezi sa pitanjima iz 

 djelokruga rada Vijeća. 

 

Članak 12. 

1. Prvu sjednicu Vijeća saziva ravnatelj i istom predsjedava do konstituiranja Vijeća. 

2. Vijeće se konstituira izborom predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara. 

3. Iz reda svojih članova Vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika na period od jedne godine. 

4. Presjednik zakazuje i predsjedava sjednicama Vijeća. 

5. Predsjednik zastupa i predstavlja Vijeće. 

6. U odsutnosti predsjednika, njegove ingerencije preuzima zamjenik predsjednika. 

 

Članak 13. 

 Predsjednik Vijeća, odnosno zamjenik predsjednika: 

➢ organizira i rukovodi radom Vijeća, 

➢ brine se za pripremu sjednice Vijeća, 

➢ saziva i rukovodi sjednicama, 

➢ predlaže dnevni red, 

➢ formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje, 

➢ utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja, 

➢ potpisuje akte koje donosi Vijeće, 

➢ brine o poštivanju odredaba Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i odredbi ovog Pravilnika. 

  

Članak 14. 

1. Sjednice Vijeća su javne a održavaju se prema potrebi. 

2. Iznimno sjednica može biti zatvorena o čemu Vijeće donosi odluku većinom glasova nazočnih 

članova. 

Članak 15. 

 Sjednicama Vijeća mogu nazočiti i drugi roditelji, učenici, radnici Škole i drugi iz društvene 

 zajednice koji mogu iznositi prijedloge i sudjelovati u raspravi ali bez prava odlučivanja. 
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Članak 16. 

 Počasnim članovima Vijeća mogu postati osobe koje Vijeće predloži na osnovu njihova doprinosa i 

 uspjeha u radu kao i njihove želje da ostanu raditi u Vijeću ali bez prava odlučivanja. 

 

Članak 17. 

 Članstvo u Vijeću prestaje: 

➢ dragovoljnim istupanjem, 

➢ neopravdanim nedolascima na više od tri (3) sjednice ili 

➢ zbog pasivnog odnosa prema Vijeću i njegovim aktivnostima. 

 

Članak 18. 

Vijeće radi na: 

➢ poboljšanju materijalnih uvjeta i kvaliteta rada Škole, 

➢ osiguravanju aktivnog sudjelovanja roditelja u radu Škole, 

➢ predstavljanju stavova roditelja Školskom odboru, 

➢ poštivanju prava, zaštiti interesa i obveza roditelja, učenika i učitelja, 

➢ unaprijeđenju komunikacije u odnosu roditelj-učenik-učitelj, 

➢ prati propise, proučava problematiku i donosi prijedloge za poboljšanje učenja i vladanje učenika, 

➢ potiče volonterski rad roditelja u raznim školskim projektima, 

➢ promoviranju škole i surađuje sa širom društvenom zajednicom, 

➢ predlaže predstavnika roditelja za člana Školskog odbora, 

➢ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. 

 

Članak 19. 

1. Sjednicu vijeća otvara i vodi predsjednik Vijeća a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika. 

2. Nakon otvaranje sjednice, utvrđuje se da li postoji dovoljan broj članova za pravovaljano 

odlučivanje. 

3. Vijeće može raditi i donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina 

ukupnog broja njegovih članova. 

4. Ako radu sjednice ne nazoči natpolovična većina, sjednica se odgađa a predsjednik određuje dan i 

vrijeme iduće sjednice. 

5. U slučaju spriječenosti sudjelovanja u radu sjednice Vijeća, član Vijeća je dužan o tome pravodobno  

obavijestiti predsjednika Vijeća. 

 

Članak 20. 

1. Dnevni red predlaže predsjednik Vijeća a svaki član ima pravo podnositi prijedloge za izmjenu i 

dopunu dnevnog reda. 

2. Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice. 

3. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 

izostavi, zatim, da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom a nakon toga predsjednik daje na 

usvajanje dnevni red u cjelini. 

 

Članak 22. 

 Nakon što je dnevni red usvojen prelazi se na rad prema utvrđenim točkama dnevnog reda. 
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Članak 23. 

1. Svakom pitanju koje je na dnevnom redu otvara se rasprava. 

2. U raspravi o pojedinom predmetu sa dnevnog reda osim članova Vijeća može sudjelovati i ravnatelj 

Škole i druge osobe pozvane na sjednicu ali bez prava odlučivanja. 

 

Članak 24. 

1. Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što dobije i zatraži riječ od predsjedavajućeg koji 

osigurava govorniku neometano izlaganje. 

2. Ako se govornik udalji od točke dnevnog reda, predsjedavajući će ga opomenuti da se drži dnevnog 

reda. 

3. Ako se govornik i poslije druge opomene ne pridržava dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti 

riječ. 

 

Članak 25. 

1. Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova a glasovanje se vrši aklamacijom. 

2. Prilikom glasovanja članovi Vijeća mogu glasovati „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“. 

3. Članovi Vijeća glasuju javno, osim ako sami odluče da će u slučaju pojedinih odluka glasovanje biti 

tajno. 

 

Članak 26. 

1. O radu sjednice vodi se zapisnik. 

2. Zapisnik vodi imenovani zapisničar Vijeća. 

3. Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar Vijeća. 

 

Članak 27. 

 Prema potrebi, Vijeće će svom radu informira Školski odbor i roditelje učenika na roditeljskim 

 sastancima. 

 

Članak 28. 

 Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom primjenjivat će se odredbe Zakona o osnovnom 

 odgoju i obrazovanju, Statuta Škole i ostalih podzakonskih akata Škole. 

 

Članak 29. 

 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika o radu Vijeća roditelja i Škole prestaju važiti Pravila rada 

 Vijeća roditelja i Škole od 21.03.2005. godine. 

 

Članak 30. 

 Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i u postupku utvrđenom za njegovo donošenje. 

 

Predsjednica Školskog odbora                             Ravnatelj škole 

      /Milenka Šego, prof./               /Marin Kapular, prof./  


