Na temelju članka 191. Statuta Gimnazije Županja, Školski odbor je na sjednici održanoj listopada
2014. godine donio
POSLOVNIK
o radu Vijeća roditelja
I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje ustrojstvo i način suradnje Gimnazije Županja (u daljnjem
tekstu – škole) i roditelja, odnosno, skrbnika učenika s ciljem ostvarivanja zadaća srednjeg
obrazovanja, povezivanje škole s društvenom sredinom te ostvarivanje interesa učenika.
Članak 2.
Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na sve osobe koje sudjeluju u radu Vijeća roditelja
Članak 3.
O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika brine se predsjednik Vijeća roditelja.

II.

IZBOR VIJEĆA RODITELJA
Članak 4.

Vijeće roditelja sačinjavaju predstavnici roditelja učenika razrednih odjela Škole.
Članak 5.
Roditelji učenika, na roditeljskom sastanku razrednih odjela prvih razreda, iz svojih redova na
početku školske godine, biraju jednog predstavnika (iz svakog razreda) u Vijeće roditelja Škole.
Mandat izabranog roditelja iz stavka 1. ovoga članka traje dok traje redovito školovanje učenika
u ovoj školi.
Za predstavnika roditelja učenika odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći
broj glasova nazočnih roditelja na roditeljskom sastanku.
Glasovanje je javno, dizanjem ruke.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Članak 6.
Član Vijeća roditelja može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:

-

ako sam zatraži razrješenje
ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika škole
u slučaju prijelaza učenika u drugi razredni odjel.

Izbor članova Vijeća roditelja iz redova prvih razreda vrši se na početku školske godine, a
najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.
Članak 7.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata jednog ili više članova Vijeća roditelja imenuje se novi
član na način i po postupku utvrđenom člankom 5. Poslovnika i člankom 192. Statuta Škole.
Tako izabranim članovima vijeća roditelja mandat traje do isteka vremena na koje je bio biran raniji
član Vijeća roditelja.
III.

ZADACI VIJEĆA RODITELJA

Članak 8.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za rad Škole te daje mišljenje i prijedloge:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, Nastavničkom
vijeću odnosno ravnatelju.
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
-- predlaže svog predstavnika u Školski odbor
- predlaže mjere za unapređivanje 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 društava te sudjelovanjem
učenika u njihovu radu
- predlaže predstavnika u Školski odbor
- obavlja druge poslove sukladno odredbama Statuta i ovog Poslovnika.
Članak 9.
Prijedlog kandidata za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja koji nije radnik Škole, utvrđuju
roditelji na sjednici Vijeća.

Svaki roditelj – član Vijeća roditelja, može predložiti drugog roditelja – člana Vijeća roditelja ili
istaknuti svoju kandidaturu za članstvo u Školskom odboru.
Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata mora biti potvrđeno najkasnije 30 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
Prijedlog kandidata kojeg je utvrdilo Vijeće roditelja, ravnatelj je dužan, bez odlaganja, dostaviti
Osnivaču najkasnije sedam (7) dana nakon održane sjednice Vijeća roditelja.
Članak 10.
Kandidatom se smatra svaki član Vijeća roditelja koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i
čiju je kandidaturu, javnim glasovanjem, podržala većina prisutni članova Vijeća roditelja.
Članak 11.
Glasovanje je pravovaljano ako mu nazoči natpolovična većina članova Vijeća roditelja. Glasovanje se
provodi javno, dizanjem ruke.
Članak 12.
Za člana Školskog odbora iz reda članova Vijeća roditelja izabran je onaj član koji dobije najveći broj
glasova.
Članak 13.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja u drugom krugu
samo za te kandidate.
Članak 14.
Član Školskog odbora iz reda članova Vijeća roditelja, izvješćuje Školski odbor o raspravama i
zaključcima Vijeća roditelja, a svi članovi Vijeća roditelja, o istomu, izvješćuju roditelje razrednog
odjela kojega predstavljaju.
IV.

NAČIN RADA
Članak 15.

Vijeće roditelja radi na sjednicama.
Odluke donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća roditelja.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik kojeg vodi zapisničar imenovan od strane predsjednika Vijeća,
a na prijedlog članova Vijeća.
Administrativne poslove u svezi s radom Vijeća roditelja obavlja tajnik Škole.
U radu vijeća roditelja sudjeluje, po službenoj dužnosti, ravnatelj Škole i stručni suradnici, a po
potrebi i ostali učitelji ali bez prava odlučivanja.

Članak 16.
Sjednice Vijeća roditelja sazivaju se po potrebi, a najmanje dva (2) puta tijekom školske godine.
V.

KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 17.

Konstituirajuću sjednica Vijeća roditelja saziva ravnatelj Škole.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća roditelja.
Do izbora predsjednika Vijeća roditelja, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Članak 18.
Na konstituirajućoj sjednici vijeća roditelja, članovi Vijeća biraju predsjednika. Za predsjednika je
izabran član koji je, tajnim glasovanjem, dobio najveći broj glasova nazočnih članova Vijeća roditelja.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, u drugom krugu glasovanja glasovanje
se ponavlja samo za te kandidate.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja, na isti način bira se i zamjenik predsjednika Vijeća
roditelja.
VI.

SJEDNICE
a) pripremanje i sazivanje
Članak 19.

Predsjednik Vijeća roditelja saziva sjednice, a zajedno s ravnatelje Škole priprema i razmatra
materijale za sjednicu Vijeća roditelja te obavlja i druge potrebne radnje. U slučaju spriječenosti za
obavljanje dužnosti predsjednika Vijeća roditelja, za to vrijeme, dužnost preuzima zamjenik
predsjednika.
Zamjenik Vijeća roditelja, za to vrijeme, ima sva prava i dužnosti predsjednika.
Članak 20.
Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Vijeća roditelja, a dužan je voditi računa:
-

da se u dnevni red uvrste pitanja o kojima je nadležno raspravljati i odlučivati Vijeće roditelja,
da pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici budu obrađena tako da svi
članovi mogu biti upoznati sa pojedinostima.
b) Odlučivanje na sjednici
Članak 21.

Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od
ukupnog broja članova i ako je za prijedlog glasovala natpolovična većina prisutnih članova Vijeća.

O raspravama po pojedinim pitanjima i zaključcima predsjednik Vijeća roditelja izvješćuje Školski
odbor.
Članak 22.
Odluke, odnosno, zaključci Vijeća roditelja donose se javno ako Zakonom ili Statutom nije drugačije
uređeno.
c) Zapisnik
Članak 23.
O radu Vijeća roditelja vodi se Zapisnik.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada Vijeća roditelja.
Zapisnik sadrži:
-

Redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja
Broj nazočnih,m odnosno ne nazočnih članova vijeća na sjednici
Imena ostalih osoba nazočnih sjednici
Predloženi i usvojeni dnevni red
Tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravlja te imena osoba koje su sudjelovale u
raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
Rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima, odnosno, točkama dnevnog reda
Vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
Potpis predsjedavatelja i zapisničara.
Članak 24.

Vijeće roditelja može osnovati povjerenstvo radi proučavanja i rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti
koja je utvrđena Statuom Škole i ovim Poslovnikom.
Broj članova Povjerenstva, njihov zadatak i način rada utvrđuje se Odlukom o osnivanju Povjerenstva.
V III. ZAVRŠEN ODREDBE
Članak 25.
Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donose se na način propisan njegovim donošenje.

Članak 26.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Vijeća roditelja od 17. 08.
20108. godine.
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