
PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA            
 

Predstavnik roditelja učenika u Vijeću roditelja bira se na četiri godine, odnosno do završetka redovnog 
školovanja učenika. 

Ove godine Vijeće roditelja broji 10 članova. U Vijeće roditelja će se birati samo predstavnici roditelja iz 
prvih razreda, a izabrani roditelji iz prethodnih godina ostaju članovi Viječa roditelja.  
                                                                                

Predsjednik Vijeća roditelja za školsku godinu 2017./2018. je  Vera Poljak,  prof., a zamjenik dr.sc. Sanja 
Vrcić Mataija. 
 
 
 

Vijeće roditelja za školsku godinu 2017./2018. čine: 
 

- Tamara Stilinović                                 - roditelj Ia razreda 
- Sanja Vrcić Mataija  - roditelj Ib razreda 
- Ivanka Devčić                                       - roditelj IIa razreda 
- Vera Poljak   - roditelj IIb razreda 
- Pejo Martinović   - roditelj IIIa razreda 
- Ana Stilinović Rukavina  - roditelj IIIb razreda 
- Nela Konjikovac   - roditelj IIIc razreda 
- Braco Tomljenović           - roditelj IVa razreda 
- Lidija Bregant Jelić         - roditelj IVb razreda 
- Magdalena Župan            - roditelj IVc razreda 

 
                                                                                                                                                                          

 

 
Mjesec 

Naziv teme Nositelj aktivnosti 

rujan  
2017. 

 
-    Formiranje Vijeća  roditelja 

-Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća 
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika 

u osnovnoj i srednjoj školi 
-  Razmatranje prijedloga Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i 

programa rada Škole te zauzimanje mišljenja o istom 
-   Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske godine 

2015./2016. 
 

Vijeće roditelja, 
ravnatelj 

 

listopad , 
studeni, 

2017. 

        - Izvješće ravnatelja o Izvješća ravnatelja o stanju sigurnosti, 
provođenju preventivnih mjera te mjerama poduzetim u cilju 
zaštite prava učenika u školi  

- Prava i obaveze učenika po važećim aktima Škole 
- Suradnja roditelja i razrednika 
- Primjena Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  

Vijeće roditelja, 
ravnatelj, 
pedagog  

prosinac 
2017. 

 
- Razmatranje prijedloga Pravilnika o kućnom redu i Odluke o 

etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne 
djelatnosti 
 

 

siječanj 
veljača 
2018. 

- Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju prvog 
polugodišta školske godine 2016./2017. 

- Analiza izostanaka učenika 
- Organizacija izleta, ekskurzija i drugih izvanastavnih aktivnosti 

Vijeće roditelja, 
ravnatelj, 
pedagog 

 



travanj 
svibanj 
2018. 

- Analiza postignutih rezultata učenika u natjecanjima na školskoj 
i županijskoj razini u školskoj godini 2015./2016. 

- Provođenje postupka polaganja ispita državne mature 

Vijeće roditelja, 
ravnatelj, 

pedagog, ispitni 
koordinator 

 

lipanj 
 2018. 

- Prijedlog mjera za  poboljšanja rada u Školi 
        -       Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske godine 
        -    Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih 

mjera te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u školi  
         -     Upisi učenika u sljedećoj školskoj godini 

 

Vijeće roditelja, 
ravnatelj, 
pedagog 

 
Vijeće roditelja  sastaje se najmanje jednom kvartalno, a po potrebi može i češće. 

 

 


