
Što je Vijeće roditelja? 

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika Škole. Ustrojeno je na 

početku školske godine, izborom predstavnika roditelja svakog razrednog odjela. 

Vijeće roditelja je poveznica roditelja i škole i predstavlja način na koji se svi 

zainteresirani roditelji mogu izravno uključiti u rad i funkcioniranje škole. 

 

Što radi Vijeće roditelja? 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu Škole 

Vijeće roditelja: 

 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 primjedbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, 

  predlaže mjere za unaprjeđenje obrazovnog rada,  

 raspravlja od pitanjima koja su važna za rad škole, 

 daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta 

rada u Školi, raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih 

nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda. 

 

 

Kako radi Vijeće roditelja? 

Službeni dio rada Vijeća roditelja održava se na sjednicama koje se održavaju 

prema potrebi, a na kojima sudjeluje i Ravnateljica Škole. Na sjednicama Vijeće 

daje prijedloge koje su Ravnateljica Škole, Školski odbor i Osnivač dužni razmotriti 

i o tom razmatranju izvijestiti Vijeće,a članovi Vijeća o tome će izvjestiti Vas. 

 

Zašto ja ovo čitam? 

 

Jer ste dobili letak pa se brinete da u njemu nije neka važna obavijest od učiteljice 

ili učitelja. Cijeli tekst gore koji ste upravo preskočili ukratko kaže da je svaka škola 

dužna formirati Vijeće roditelja jer – tako piše u zakonu.  

 

Vijeće roditelja može postojati samo da bi se poštovala forma zakona i sve što 

Vijeće mora napraviti svake godine jest dati mišljenje o kurikulumu i planu i 

programu rada. S druge strane, Vijeće roditelja može postojati kao punopravan i 

važan čimbenik u radu i životu škole. Roditelji se kroz Vijeće imaju priliku aktivno i 

formalno uključiti i informirati o radu škole i obrazovanju svoje djece u njihovom 

najboljem interesu. 

 

Pozivamo Vas da se (ako imate vremena i želje) aktivno uključite u rad Vijeća 

roditelja. Željeli bismo da s Vijećem podijelite Vaša razmišljanja, osvrte i ideje 

vezane za rad škole, kako bismo zajednički učinili da naša Škola postane još 

kvalitetnije i bolje mjesto za našu djecu. 

 

Ubacite poruku u sandučić Vijeća roditelja (onaj na prozoru hodnika kod prvašića), 

pošaljite nam mail na kos.vijece@gmail.com ili roditelji@kat-os-jpavlisic.hr, 

popričajmo ispred škole, vičite nam kroz prozor auta dok se mimoilazimo na 

parkiralištu. Sve prijedloge ćemo zajednički raspraviti i s drugim roditeljima i 

predstaviti Ravnateljici i Školskom odboru pa Vam dati povratnu informaciju u 

najkraćem mogućem roku. 

 

Hvala na pažnji 

 

Vijeće roditelja 

KOŠ Josip Pavlišić 
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