
informativni priručnik za ireligiozne roditelje prvašića i školaraca  



Roditeljima prvašića, ali i 

starijih osnovnoškolaca, 

polazak u školu nameće i 

pitanja oko školskog 

vjeronauka. 

  

Ovaj priručnik Centra za 

građansku hrabrost nudi sve 

potrebne podatke za 

informirani roditeljski izbor. 



Pred roditelje se postavljaju sljedeća pitanja: 

 

 

Odluka roditelja prvašića o (ne)pohađanju školskog vjeronauka 

 

Odluka roditelja školaraca o ispisu sa školskog vjeronauka 

 

Prava djece koja ne pohađaju školski vjeronauk 

 

Prava djece na sekularno školstvo 

 



VJERONAUK – da ili ne? 



ČINJENICE 

 

Roditelje prvašića najčešće se u svibnju prilikom upisa djece u 

školu, a rjeđe u rujnu prilikom početka školske godine, pita o 

upisu njihova djeteta na školski vjeronauk. 



Školski vjeronauk  ne nudi 

nepristrano proučavanje 

religija kao dijela opće 

kulture. 

  

Školski vjeronauk ima jasno  

konfesionalno obilježje: 

djecu se odgaja u duhu 

određene religije i u skladu  

s interesima njenih 

autoriteta.  

 



SAVJETI ZA RODITELJE PRVAŠIĆA 

 

Prilikom upisa djeteta u školu promislite odgovara li religijsko 

učenje koje se podučava na školskom vjeronauku doista vašem 

obiteljskom identitetu i svjetopoimanju.  

 

Naizgled benigne pjesmice, crteži i vesela druženja u nižim 

razredima imaju svrhu djecu pripremiti i uvesti u religijsko 

učenje te religijska moralna načela čije se prihvaćanje očekuje 

od školaraca u višim razredima.   

 

 



Ako se smatrate ireligioznom osobom i svoje dijete želite 

odgajati u duhu vlastitih etičkih načela, ako smatrate da vaše 

dijete ima pravo samostalno – kada za to bude zrelo – odabrati 

svoje svjetopoimanje, ako ste vjernici i smatrate da je dovoljno 

da vaše dijete pohađa vjeronauk u vašoj vjerskoj organizaciji, 

nemojte upisati dijete na vjeronauk u školi samo zato „jer to i 

drugi čine“. 

 

Promislite kakvu poruku šaljete djetetu ako ga iz pogrešnih 

pobuda upisujete na školski vjeronauk. 



Prije polaska u školu 

približite i osnažite dijete u 

svom svjetopoimanju.  

 

Objasnite mu razloge svog 

odabira i što ga očekuje u 

školi. 

 

Dosadašnja su iskustva 

pokazala da informirana i 

osnažena djeca bez 

problema prihvaćaju školske 

izazove. 



Prije upisa u školu pokušajte stupiti u kontakt s drugim 

roditeljima prvašića iz vaše četvrti i dogovorite se o 

zajedničkoj odluci da ne upisujete djecu na vjeronauk.  

 

Što je više djece, to su sigurnija i vidljivija u društvu te su si 

veća međusobna potpora. 

 

Što je više djece, to je njihove potrebe i prava teže ignorirati.  

Sustav je tada primoraniji naći odgovarajuće rješenje za djecu 

koja ne pohađaju vjeronauk. 



Ne dozvolite da vas iznenadi neprimjereno ponašanje školskog 

osoblja kojemu roditelji ponekad svjedoče prilikom predaje 

papira za upis djeteta u školu.   

 

Do početka školske godine imate pravo promijeniti svoju odluku.  

 

Ne dajte se obeshrabriti.  

 

Uvijek se možete obratiti izravno ravnateljstvu ili Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i sporta. 



ISPIS S VJERONAUKA 



  
ČINJENICE 

 

Jednom izabran, školski vjeronauk postaje poput ostalih izbornih 

predmeta obavezan predmet do kraja školske godine.  

 

Obaveza pohađanja školskog vjeronauka prenosi se i u sljedeću 

školsku godinu, osim ako  se roditelji ili dijete ne odluče za ispis 

sa školskog vjeronauka. 



SAVJETI ZA RODITELJE ŠKOLARACA 

ZA ISPIS S VJERONAUKA 

 

Prema članku 2. stavku 3. Ugovora između Svete Stolice i 

Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, 

roditelji i punoljetni učenici koji bi željeli promijeniti odluku o 

pohađanju vjeronauka dužni su o tome pismeno obavijestiti školu 

prije početka nove školske godine! 

 

Pismo ravnateljstvu pošaljite preporučeno na kraju aktualne 

školske godine ili preko ljeta kako bi dijete bilo ispisano za 

sljedeću školsku godinu.  

 

 



 

 

 



ZBRINJAVANJE DJECE 

KOJA NE POHAĐAJU VJERONAUK 



ČINJENICE 

 

Prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske 

školski se vjeronauk - za razliku od ostalih izbornih predmeta - 

održava u satnici s obveznim školskim predmetima. 

 

Stoga djeca koja ne pohađaju školski vjeronauk u vremenu 

održavanja školskog vjeronauka često imaju “rupu” u rasporedu. 

 

“Rupa” u nastavi je, osim straha od vršnjačkog omalovažavanja, 

najčešći razlog zbog kojeg ireligiozni roditelji pribjegavaju upisu 

djeteta na školski vjeronauk. 



Činjenica je da djeca koja ne pohađaju vjeronauk uglavnom čekaju 

ispred učionice, na praznom hodniku, bez nadzora ili odlaze u 

knjižnicu, ako je otvorena.  

Poneka djeca ostaju u učionicama, na predavanjima iz vjeronauka. 

 



SAVJETI ZA RODITELJE ŠKOLARACA  

KOJA NE POHAĐAJU VJERONAUK 

 

Prema preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

škole su dužne djeci koja ne pohađaju vjeronauk organizirati 

kvalitetno i sadržajno provođenje vremena. 

 

Nikako se ne smije dogoditi da djeca koja nisu upisana na školski 

vjeronauk ostaju na satima vjeronauka! 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Škole su obavezne osigurati aktivnosti, prostor i osobu koja će o 

djeci voditi računa. Zahtjevajte od škole da se pridržava 

preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

 

Imate pravo od škole tražiti da za vaše dijete, dok su druga djeca 

na vjeronauku, organizira kvalitetnu aktivnost jer je sve ostalo 

neprihvatljiva i protuzakonita diskriminacija. 

 

Prvo se pismeno obratite ravnateljstvu škole, a potom 

Ministarstvu. 

 



 

 

 



MOJ IZBOR – MOJA PRAVA 

 

v je ro n auk  

h o d n i k  

k n j i ž n i ca  

 

prostor 

nadzor 

aktivnost 

 



SEKULARNO ŠKOLSTVO 



ČINJENICE 

 

 

 

 

  

 

 

 

Djeca imaju pravo 

na školu 

neopterećenu 

religijom. 

 

Misama, blagosiljanjima, molitvama i proslavama vjerskih praznika 

nije mjesto u školi! 



SAVJETI ZA RODITELJE U SLUČAJU 

RELIGIJSKE NASRTLJIVOSTI 

 

Obavijestite učiteljsko osoblje o vašim ireligioznim i sekularnim 

stavovima i nedoumicama te o  mogućim kompromisima u pogledu 

religioznog sadržaja u nastavi. Ponudite ili prihvatite kompromis 

koji najviše odgovara vašem djetetu. 

 

Škola je dužna poštovati pravo i slobodu misli, savjesti i uvjerenja 

vašeg djeteta. Ireligiozni identitet ne smije biti omalovažavan ni 

od strane djetetovih vršnjaka niti školskog osoblja. 



U slučaju neprimjerenog religijskoj sadržaja, bilo u udžbenicima, 

na predavanjima ili u školskom prostoru, porazgovarajte s 

djetetom. 

 

Obratite se školskom osoblju ili ravnateljstvu. 

 

Obratite se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.  

 

Obratite se udrugama koja promiču vaša prava ili medijima. 

 

 

 



Budite potpora svojoj djeci – ne podupirite diskriminaciju! 

 

 

 

 



ADRESE: 
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Uprava za odgoj i obrazovanje 

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

Telefon: +385 1 4569 010 

Faks: +385 1 4594 304 

odgojiobrazovanje@mzos.hr  

 

SEKULARNO SAVJETOVALIŠTE  nude udruge: 

 

Centar za građansku hrabrost 

aude@civilcourage.hr 

 

Protagora - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje 
ireligioznog poimanja svijeta. 

udruga@protagora.hr 
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Sva prava zadržana, 2014. 

Slike: Maria Pavlova 

http://www.civilcourage.hr/

