
„RODITELJI U ŠKOLI” 
VIJEĆE RODITELJA 

u osnovnim i srednjim školama 



ZAŠTO JE VAŽNO DA SUDJELUJETE U RADU 
VIJEĆA RODITELJA?  

• Izravno se uključujete u odluke koje se tiču odgoja i obrazovanja naše djece 

• Aktivno sudjelujete u radu škole – za dobrobit djece i obitelji 

• Odlučujete o: 

• školskom kurikulu 

• nastavnom planu i programu 

• slobodnim (izvannastavnim) aktivnostima i dnevnom boravku 

• izletima i putovanjima - osigurati da se dobije vrijednost za novac 

• suradnji s lokalnom zajednicom 



RAZRED 1 
1 predstavnik 

RAZRED 2 
1 predstavnik 

RAZRED 3  
1 predstavnik 

RAZRED 4 
1 predstavnik 

VIJEĆE RODITELJA 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) 
Članak 137. 

PREDSJEDNIK 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA 



ŠTO RADI VIJEĆE RODITELJA? 

• daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikula, godišnjeg plana i programa rada (u 

zakonskom roku do 30.rujna za novu školsku godinu) 

• raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikula, godišnjeg plana i programa 

rada škole 

• razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom 

• predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada 

• predlaže svog člana školskog odbora  

• obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole 

 Članak 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) 



Školom upravlja Školski odbor sa 7 članova 

• preko svog predstavnika u Školskom odboru roditelji suodlučuju o  svemu 
važnom za školu 

RADNIČKO  VIJEĆE UČITELJSKO/NASTAV
NIČKO VIJEĆE 

UČITELJSKO/NASTAV
NIČKO VIJEĆE VIJEĆE RODITELJA 

OSNIVAČ OSNIVAČ OSNIVAČ 



VIJEĆE RODITELJA – NAČIN RADA: 

• Vijeće roditelja je službeno tijelo škole i propisano je njegovo sastajanje. Mora se službeno formulirati, 

zakazati i zabilježiti (poziv, zapisnik, urudžbiranje, dostava) 

• Sjednice VR saziva predsjednik VR (osim prve, konstituirajuće, koju saziva ravnatelj) 

• VR djeluje neovisno, ima slobodu određivati dnevni red, izravno komunicirati s ravnateljem, Školskim 

odborom i osnivačem 

• Čak niti ravnatelj ne smije biti na sjednici, ako ga VR ne pozove 

• VR odlučuje većinom nazočnih, a za kvorum je potrebna nazočnost većine ukupnog broja vijećnika 

• Tijek i sadržaj sjednica se bilježi u zapisnik, koji se pohranjuje u školi i škola ga mora čuvati 



 

• Budući da VR bira jednog predstavnika iz reda roditelja (ne mora biti član VR) u školski 

odbor, VR je praktično DIONIČAR U UPRAVLJANJU ŠKOLOM 

• Iz prethodnog je jasno da uloga VR-a nije samo savjetodavna - preko svog 

predstavnika u školskom odboru VR sudjeluje u odlučivanju o svemu važnom za 

upravljanje školom 

• Vijeće roditelja sudjeluje u izboru i opozivu ravnatelja. Postupak sudjelovanja je 

jednak postupku, koji vrijedi za sva ostala službena tijela škole i precizno je propisan 

Zakonom. 

 



• VR može pokretati brojne inicijative unutar škole, ali i u lokalnoj zajednici 

• Može biti kontakt/posrednik između škole i lokalne zajednice (organizacija 

priredbi, predlaganje različitih akcija, uređenje okoliša škole, suradnja sa 

župom…) 

• VR preko roditelja, predstavnika iz svakog razreda,  informira sve roditelje u 

školi o važnim pitanjima (kao što je npr. bio slučaj kod suprostavljanja 

roditelja nestručnom i ideološki obojenom programu ministra Jovanovića) 
 

 



ŠTO SE OČEKUJE OD PREDSTAVNIKA RODITELJA U 
VIJEĆU RODITELJA? 

• Svaki razredni odjel na početku školske godine bira svog predstavnika roditelja u 

Vijeće roditelja 

• Poželjno je da izabrani predstavnik roditelja prikupi e-mail adrese i kontakte 

roditelja iz razreda već na prvom sastanku, tako da može s njima komunicirati 

mailom ili sms porukama 

• Predstavnik roditelja surađuje s razrednikom, ali djeluje neovisno, 

predstavljajući roditelje djece u tom razredu 

• Za ove aktivnosti treba Vam najviše 2 sata mjesečno 



ŠTO MOŽEŠ UČINITI? 

• Kandidiraj se osobno ili 

• Predloži nekoga koga poznaješ za predstavnika roditelja u  “tvom razredu” na 

prvom roditeljskom sastanku u rujnu 

• U međuvremenu - potakni prijatelje i poznanike da se uključe ili da razgovaraju s 

onima koji bi željeli biti aktivni 

 
 
Pitanja i prijedloge šalji na:  vijeceroditelja@uimeobitelji.net 

Uključi se, pomogni da škola postane još bolje mjesto za tvoje dijete! 

mailto:vijeceroditelja@uimeobitelji.net
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