Vijeće roditelja
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i
povezivanja škole sa društvenom sredinom. Vijeće roditelja sastavljeno je od
predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na
roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika
škole za vijeće roditelja. Mandat članovima vijeća roditelja traje četiri godine.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto
živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb,
zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih
djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
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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
- 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
zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem
učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

Vijeće učenika

U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog
razrednog odjela. Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu
razrednika.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o
pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Vijeće učenika :
-

promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa
učenika
daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija
daje prijedloge pri provedbi kućnoga reda
raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za
njegovo unapređenje
daje pritužbe ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru
glede statusa i položaja učenika i poslovanja Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i
interese učenika

