
IZ ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 

 

XV. PRAVA I OBVEZE RODITELJA 

 

Članak 135. 

(1) Roditelj učenika dužan je upisati dijete u osnovnu školu sukladno članku 19. ovog 

Zakona te se brinuti o redovitom pohađanju obveznog dijela programa kao i ostalih 

oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen. 

(2) Roditelj učenika ima pravo i obvezu sudjelovati u njegovom obrazovanju i biti 

redovito obavještavan o njegovim postignućima. 

 

Članak 136. 

(1) Roditelj učenika je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava obveze te u 

primjerenom roku javiti razlog izostanka učenika. 

(2) Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz stavka 1. ovog članka, škola mu je dužna 

uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima škole. 

(3) Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka 

uređuju se statutom. 

(4) Ako roditelj učestalo zanemaruje obveze iz stavka 1. ovog članka, škola je dužna o 

tome obavijestiti ured državne uprave, odnosno Gradski ured i nadležnu ustanovu 

socijalne skrbi koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama. 

 

Članak 137. 

(1) U školi se ustrojava vijeće roditelja. 

(2) Roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u vijeće 

roditelja, a u školama u kojima se školovanje ne provodi u razrednim odjelima sastav 

vijeća roditelja uređuje se statutom. 

(3) Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika. 

(4) Vijeće roditelja 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 mjere za unapređenje obrazovnog rada, predlaže svog člana 

školskog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole. 

(5) Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku obavijestiti vijeće roditelja o 

svim pitanjima od općeg značaja za školu. 

(6) Ravnatelj škole, školski odbor i osnivač dužni su, u okviru svoje nadležnosti, 

razmotriti prijedloge roditeljskog vijeća i pisano ga o tome izvijestiti. 

 


