Na temelju članka 118. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,
7/17. i 68/18.) i članka 62. Statuta, Školski odbor Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin
s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Kolegij) na sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine,
donio je

P O S L O V N I K O R A D U V I J E Ć A R O D I T E LJ A
Članak 1.
Vijeće roditelja je savjetodavno i predlagačko tijelo koje surađuje sa tijelima Kolegija
u pitanjima koja su vezana u vezi sa obavljanjem i razvojem djelatnosti Kolegija, a posebno
kada su u pitanju prava i obveze učenika.
Vijeće roditelja donosi prijedloge, zaključke i mišljenja.
Vijeće roditelja se sastaje po potrebi.
Radom vijeća roditelja rukovodi izabrani predsjednik Vijeća u dogovoru s ravnateljem
Kolegija.
Način rada i djelokruga Vijeća roditelja regulira se u skladu sa Zakonom, Statutom i
Godišnjim planom i programom rada Kolegija.
Članak 2.
Poslovnikom o radu Vijeća roditelja uređuje se:
- pripremanje sjednica
- sazivanje sjednica
- vođenje sjednica i način odlučivanja članova
- zapisnik i druga pitanja za održavanje sjednica
Članak 3.
Na prvoj sjednici Vijeća roditelja (u daljnjem tekstu: Vijeće), početkom svake školske
godine, članovi Vijeća biraju predsjednika, dopredsjednika.
Sjednice Vijeća roditelja saziva i vodi predsjednik ili dopredsjednik u slučaju
opravdane predsjednikove spriječenosti. Pozive otprema tajnik Kolegija, a termin i pripreme
koordinira, ako Vijeće smatra uputnim, stručni suradnik.
Ravnatelj Kolegija dužan je potaknuti sazivanje sjednice Vijeća roditelja i može
sudjelovati u radu Vijeća bez prava odlučivanja.
Članak 4.
O tijeku sjednice Vijeća vodi se zapisnik, kojeg piše stručni suradnik Kolegija, ako
Vijeće smatra uputnim.
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Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, kao što su:
- Redni broj sjednice,
- Datum i mjesto održavanja sjednice, Vrijeme početka sjednice,
- Imena i prezimena nazočnih i nenazočnih članova odnosno samo nenazočnih,
- Imena i prezimena drugih osoba ako su nazočni na sjednici,
- Usvojeni dnevni red,
- Imena i prezimena izvjestitelja te govornika o pojedinim točkama dnevnog rada,
- Kratki sadržaj izvješća i prijedloga,
- Rezultate glasovanja,
- Naznaku vremena kada je sjednica zaključena,
- U slučaju prekida sjednice, naznaku vremena kada je sjednica prekinuta te kada
je nastavljena,
- Prijedlozi, zaključci i mišljenja (obavijestiti)
Zapisnik sjednice Vijeća roditelja potpisuje zapisničar i predsjednik Vijeća.
Članak 5.
Predsjednik Vijeća roditelja dostavlja članovima poziv za sjednicu najkasnije 7 dana
prije iste.
Uz poziv, kada je to nužno, dostavlja i potrebne dokumente, odnosno informacije koje
su članovima osnova za pripremu i sudjelovanje u radu Vijeća.
Članovi Vijeća koji su opravdano spriječeni i ne mogu sudjelovati na najavljenoj
sjednici, dužni su svoje izbivanje prijaviti predsjedniku Vijeća odnosno tajniku Kolegija
najkasnije dan prije sjednice.
Članak 6.
Sjednica se može održati i na njoj se mogu donositi valjane prijedloge, zaključke i
mišljenja ako je sjednici nazočna najmanje polovica članova. Ukoliko to nije slučaj,
predsjedavajući saziva novu sjednicu najkasnije u roku od 15 dana.
Članak 7.
Prijedlozi, zaključci i mišljenja Vijeća roditelja valjane su ako se za njih izjasni većina
nazočnih članova.
Članak 8.
Vijeće roditelja ima pravo i dužnost, preko svojih predstavnika ili pisano, iskazivati
svoje prijedloge i zahtjeve ravnatelju, Školskom odboru, Nastavničkom i Odgajateljskom vijeću
i Razrednim vijećima.
Predstavnici Vijeća roditelja imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog vijeća i
Razrednih vijeća kada je na dnevnom redu pitanje koje su oni potakli.

Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti
Ulica Jurja Dobrile 6, 52000 Pazin
OIB: 10912945962
Tel. 052 624 505; faks 052 624 224
kolegij@pazinski-kolegij.hr; www.pazinski-kolegij.hr

Članak 9.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Kolegija.

KLASA: 003-05/19-01/-07
URBROJ: 2163/01-53-19-1
Pazin, 30. rujna 2019.
Predsjednik Školskog odbora:
Mons. Vilim Grbac

Ovaj Poslovnik o radu Nastavničkog, Odgajateljskog i Razrednog vijeća objavljen je na oglasnoj ploči
i na mrežnoj stranici Kolegija 17. listopada 2019. g., a stupio je na snagu dana 25. listopada 2019. g.
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