PROTOKOL ZA INFORMIRANJE RODITELJA O USPJEHU I VLADANJU UČENIKA
1. Prema članku 65. Zakonu o osnovnom školstvu roditelj je dužan brinuti se izvršava li
učenik redovito svoje školske obveze.
2. Svoju obvezu roditelj izvršava redovitim dolascima u školu informirajući se kod
razrednika ili predmetnog učitelja o učenikovom uspjehu i vladanju.
3. Termin održavanja informacija razrednici i predmetni učitelji dužni su utvrditi na
početku školske godine, te o tome obavijestiti roditelje preko učenika ili najkasnije na
prvom roditeljskom sastanku. Raspored održavanja informacija nalazi se na vratima
školske knjižnice.
4. Roditelji mogu zatražiti i dobiti informacije od razrednika ili predmetnog učitelja
samo u vrijeme koje je naznačeno u rasporedu održavanja informacija za roditelje.
Iznimno učitelj može dati informacije roditeljima i u drugo vrijeme ako se tako
unaprijed dogovore.
5. Učitelj nije dužan dati informacije roditeljima u vrijeme koje nije unaprijed odreĎeno
ili dogovoreno.
6. Za vrijeme boravka u školi roditelji su dužni pridržavati se Pravilnika o kućnom redu.
7. U slučaju nezadovoljstva roditelja s radom, postupkom, ocjenom ili zbog propusta bilo
kojeg učitelja dužan je prvo razgovarati s razrednikom i/ili predmetnim učiteljem .Ako
se problem ne riješi roditelji se obraćaju stručnoj službi ili ravnatelju škole.
8. Informacije o ocjenama i uspjehu učenika roditelji ne mogu dobiti dva tjedna prije
završetka I. obrazovnog razdoblja ili školske godine. U slučaju velikih promjena u
uspjehu učenika predmetni učitelj može pozvati i obavijestiti roditelje.
9. Informacije o zaključenim ocjenama i o općem uspjehu učenika roditelj dobiva putem
učeničke knjižice, svjedodžbe ili izvješća.
10. Ako je roditelj nezadovoljan zaključnom ocjenom iz bilo kojeg predmeta ima
mogućnost žalbe Učiteljskom vijeću u roku od tri dana od završetka nastave. O žalbi
odluku donosi Učiteljsko vijeće i ona je konačna.
11. U slučaju da roditelj ne izvršava svoju obvezu iz članka 65. Zakona o osnovnom
školstvu, škola je dužna pismeno pozvati roditelja u školu. Ako se roditelj ne odazove
pozivu, škola će o tome obavijestiti Centar za socijalnu skrb.
12. Predmetni učitelji dužni su brinuti o napretku svakog učenika te o uočenim
odstupanjima obavijestiti Razredno vijeće i po dogovoru pozvati roditelje.
13. Roditelj je dužan u roku od tjedan dana, od prestanka razloga izostanka učenika s
nastave, opravdati izostanak učenika. U slučaju predviĎanja dužeg izostanka učenika s
nastave roditelj je dužan obavijestiti razrednika u vrijeme i na način koji neće smetati
redovnom odvijanju nastave.
14. Ovaj Protokol sastavni je dio Pravilnika o unutarnjem redu OŠ Antuna Mihanovića,
Osijek.

