
 

Na temelju članka 98.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10-ispravak, 90/11, 

16/12 i 86/12) i članka 60. Statuta Osnovne škole Čavle, Školski odbor Osnovne 

škole Čavle je na sjednici održanoj dana 18. travnja 2013.  godine donio 

 

 

                                I. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA  

                                       O RADU VIJEĆA RODITELJA 

 

Članak 1. 

 

Iza članka 44. i glave III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA, dodaje se 

članak 45. koji glasi: 

„Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te: 

- 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 pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, 
      -    imenuje i razrješava jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije  
           radnik Škole, 
      -    glasuje o kandidatu za ravnatelja škole, 

- predlaže mjere unapređivanja odgojno-obrazovnog rada, 
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih 

i kulturnih sadržaja Škole, 
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u 

Školi, 
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga 

te sudjelovanjem učenika u njihovu radu, 
- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika 

i pružanjem odgovarajuće pomoći.“ 

 

Članak 2. 

 

Dosadašnji članak 45. postaje članak 45.a. 

 

 

Članak 3. 

 

Ove  Izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća roditelja stupaju na snagu 

osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

 

 



 

Članak 4. 

  

UtvrĎuje se da su ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća roditelja 

objavljene  na oglasnoj ploči Škole dana 18. travnja 2013. godine te da stupaju 

na snagu dana 26. travnja 2013. godine. 

 

 

Klasa: 003-05/13-02/29  

Urbroj: 2170-55-01-13-1  

 

Čavle, 18. travnja 2013. 

                                                                          

                                                                         Predsjednica Školskog odbora: 

 

    ________________________ 

       Jasna Juretić, uč. RN-e 

 

Predsjednik Vijeća roditelja: 

 

___________________________                                                                                                                 

         Rikard Miculinić 


