REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 602-02/19-01/0128
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PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
- ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute
i Izmjene i dopune Statuta Osnovnih škola kojima je osnivač
Splitsko-dalmatinska županija
Temeljem članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam
dostavljamo Prijedlog odluke naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske
skupštine.
PRAVNI TEMELJ: članak 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 05/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i
152/14, 07/17 i 68/18), te članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18)
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prosvjetu,kulturu,tehničku kulturu i sport
PREDLAGATELJ: Župan
DONOSITELJ: Županijska skupština
IZVJESTITELJ: Tomislav Đonlić, prof.,Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, tehničku kulturu i sport
ŽUPAN

Blaženko Boban

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14,07/17 i 68/18) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18), Županijska
skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____ sjednici, održanoj _________ 2019., donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statute i Izmjene i dopune Statuta osnovnih škola
kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na Statute osnovnih
škola kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač donesenim na sjednicama školskih odbora
osnovnih škola i to kako slijedi:
1. Osnovna škola Marka Marulića, Sinj
2. Osnovna škola Ivan Duknović, Marina
3. Osnovna škola Josipa Jovića, Aržano
4. Osnovna škola Studenci
5. Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji
6. Osnovna škola Tin Ujević, Krivodol
7. Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Podgora
8. Osnovna škola kneza Trpimira, Kaštel Gomilica
9. Osnovna škola Petar Berislavić, Trogir
10.Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika
11.Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela
12.Osnovna škola „Ivan Leko“, Proložac
13.Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir
14.Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari
15.Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca, Sinj
16.Osnovna škola Neorić-Sutina
17.Osnovna škola Kamešnica, Otok
18.Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin
19.Osnovna škola Vis
20.Osnovna škola Tučepi
21.Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
22.Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac
23.Osnovna škola Milana Begovića, Vrlika
24.Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić
25.Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreć
26.Osnovna škola Gradac
27.Osnovna škola Bariše Granića Meštra, Baška Voda
28.Osnovna škola don Lovre Katića, Solin
29.Osnovna škola Vladimira Nazora, Postira
30.Osnovna škola Primorski Dolac
31.Osnovna škola fra Pavla Vučkovića, Sinj
32.Osnovna škola Petra Hektorovića Stari Grad
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33.Osnovna škola „Stjepan Radić“, Imotski
34.Osnovna škola Milna
35.Osnovna škola Pučišća
36.Osnovna škola Dinka Šimunovića, Hrvace
37.Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski
38.Osnovna škola Runović
39.Osnovna škola Stjepan Radić, Tijarica
40.Osnovna škola Komiža
41.Osnovna škola „1. listopada 1942.“, Čišla
42.Osnovna škola Ivana Lovrića, Sinj
43.Osnovna škola dr.fra. Karlo Balić, Šestanovac
44.Osnovna škola Ante Starčević, Dicmo
45.Osnovna škola Zmijavci
46.Osnovna škola Zagvozd
47.Osnovna škola „Grohote“ Grohote
48.Osnovna škola Hvar
49.Osnovna škola Supetar
50.Osnovna škola Ante Anđelinović, Sućuraj
51.Osnovna škola Vrgorac
52.Osnovna škola Trilj
53.Osnovna škola „Josip Vergilij Perić“, Imotski
54.Osnovna škola Jesenice, Dugi Rat
55.Osnovna škola Dugopolje
56.Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš
57.Osnovna škola Bol
58.Osnovna škola Selca
(2) Ovom Odlukom Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
osnovnih škola kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač donesenim na sjednicama
školskih odbora osnovnih škola i to kako slijedi:
1. Osnovna škola Petra Kružića, Klis
2. Osnovna škola Jelsa
3. Osnovna škola Gornja Poljica, Srijane
4. Osnovna škola kneza Branimira, Muć
Članak 2.
Utvrđeni Prijedlozi Statuta i Izmjena i dopuna Statuta osnovnih škola kojima je Splitskodalmatinska županija osnivač su u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.

KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof.

DOSTAVITI:
1. Školama, svima
2. Upravni odjel za prosvjetu,kulturu,tehničku kulturu i sport, ovdje
3. Službeni glasnik, ovdje
4. Pismohrana, ovdje
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OBRAZLOŽENJE
Osnovne škole kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska, zatražile su od svog osnivača
prethodnu suglasnost na Statute škola.
Pregledom dostavljenih tekstova Statuta utvrđeno je da su isti sukladni odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju („Narodne novine „broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12,
86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17 i 68/18).
Stoga se, pozivom na odredbu članka 98. navedenog Zakona, predlaže da Županija, kao osnivač
tih škole, donese Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statute koji su utvrdili Školski
odbori na svojim sjednicama.
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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97.,
47/99., 35/08.) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14RUSRH,152/14., 7/17., 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Marka Marulića,uz prethodnu
suglasnost Splitsko-dalmatinske županije KLASA:____________ URBROJ: __________ od dana
___________2019. na sjednici održanoj dana ___________ 2019. donosi :

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE MARKA MARULIĆA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Marka Marulića (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matčnim
brojem subjekta upisa (MBS) 060052953 te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i
srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Sinjski skojevci“ koju je osnovala Općina Sinj svojom
odlukom broj 623/2-1978..
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Marka Marulića.
Sjedište Škole je Sinju.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima tri (3) područne škole:
1. Područna škola u Karakašici
2. Područna škola u Čitluku
3. Područna škola u Lučanima
Članak 5.
Škola ima Dan Škole.
Dan škole obilježava se u mjesecu travnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.

Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera
na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata grb Republike Hrvatske

2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
4. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 40 mm i dužine 70 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
5. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 10 mm i dužine 50 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečati iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka služe za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Štambilji iz stavka 4. i 5. se upotrebljavaju za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja
zamjenjuje ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .

Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.

U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima,
u skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u Područnim školama :
1.Područnoj školi Karakašica
2.Područnoj školi Čitluk
3. Područnoj školi Lučane
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do
osmog razreda, a u područnim školama za učenike od prvog do četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.

Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih
šest imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.

Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1.
2.
3.
Ispred

naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
prezime i ime kandidata.
prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako u postupku izbora dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te
kandidate, osim ako dva kandidata koji imaju najveći broj glasova dijele prvo mjesto.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuju se dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika koji su dobili najviše
glasova i koje će Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog
odbora
- verificiranje mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.

Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.

Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili član kojega na sjednici osigura
predsjedavatelj.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od tri (3) dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prestanka mandata
prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana

5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji..
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,

- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kuna ( bez PDV-a) do 100.000,00 kuna ( bez PDVa)
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 kuna (
bez PDV-a ) do 100.000,00 kuna ( bez PDV-a)
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti
ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog
suradnika u Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93,
29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- kandidat ispunjava uvjete natječaja

Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su:
- poznavanje stranog jezika
- osnovne digitalne vještine
- iskustvo rada na projektima

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom,
školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje
svaku dodatnu kompetenciju bodovima od 1 do 5 na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili
druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o
izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna
izjava kandidata u životopisu,
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u
životopisu),

- iskustvo rada na projektima – 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu ( potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata
u životopisu).
Ocjene date po pojedinom članu Školskog odbora po pojedinoj kompetenciji se zbrajaju i utvrđuje
prosječna ocjena po pojedinoj kompetenciji, te se zaokružuje se na dvije decimale.

Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, Skupu radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat
odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, skupu radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u
kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od Skupa radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Kandidati će biti obaviješteni i pozvani predstaviti program rada.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan provedbe projekata i ostale
elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Školskog
odbora i skupa radnika kandidatima će se dostaviti na adresu stanovanja naznačenoj u prijavi ili
putem mrežne stranice Škole i oglasne ploče Škole.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika

tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 9. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natopolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
Članak 67.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju jednak i najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim
brojem glasova nazočnih članova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem
glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja
nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 8. i 9. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.

Članak 68.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima
1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od četiridesetpet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava na natječaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu
pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.

Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,

- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna ( bez PDV-a) samostalno, a preko 70.000,0 kuna ( bez
PDV-a) prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću

2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.

Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.

Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.

Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od trideset (30) dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,

- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj razrednog vijeća i razrednog odjela.
Sjednice razrednog vijeća saziva i predsjedava im razrednik.

Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.

Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Učeniku prestaje status redovitog učenika:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje u Školi,
- kada se ispiše iz Škole
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,

-

pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.

Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika,
učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog
predmeta.
Ako
Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.

Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kojeg se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.

Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.

Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.

Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana
od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.

Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA

Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada
školskog sportskog kluba „Domagoj“
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.

Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.

Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.

Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 17. lipnja 2016., s pripadajućim
Izmjenama i dopunama od 28. lipnja 2018..
KLASA: ___________________
URBROJ:__________________
Predsjednik Školskog odbora:
_____________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole dana____________
2019.,a stupio je na snagu _______________ 2019.godine.

Ravnatelj Škole:

______________________

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br.
76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 98. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 – ispravak,
90/11., 16/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Ivan
Duknović, Marina, uz prethodnu suglasnost Splitsko- dalmatinske županije (KLASA:
__________ URBROJ: __________ od _______ 2019.) na sjednici održanoj ______
2019. godine donio je
STATUT
Osnovne škole Ivan Duknović, Marina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se statutom pobliže uređuju statusna obilježja, naziv i sjedište Osnovne
škole Ivan Duknović, Marina (u daljnjem tekstu: Škola), zastupanje i predstavljanje,
odgovornost za obveze, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, uvjeti i način obavljanja
djelatnosti, prava i obveze učenika, roditelja, radnika Škole, vođenje i upravljanje
Školom, djelokrug tijela upravljanja i stručnih tijela, imovina, opći akti i javnost rada
Škole te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Škole.
Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su
neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i
obrazovanja pod uvjetima i na način propisan zakonom.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko- dalmatinska županija (u daljnjem tekstu:
osnivač).
Splitsko- dalmatinska županija postala je osnivačem Škole na temelju
Odluke Ministarstva prosvjete i športa o prijenosu osnivačkih prava nad
ustanovama osnovnog obrazovanja, URBROJ: 532/1-02-1 od 20. veljače
2002. godine.
Škola je pravni sljednik društvene pravne osobe Osnovne škole Jozo
Matijaš- Pavela, Marina.
II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.

Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom
prometu pod nazivom:
- Osnovna škola Ivan Duknović, Marina.
Sjedište Škole je u Marini, Don Frane Macanovića 1.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pri
Trgovačkom sudu u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS)
060162160.
Škola je upisana u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo
nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 5.
Naziv Škole ističe se na svim objektima u kojima Škola obavlja svoju
djelatnost.
III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE
Članak 6.
Školu predstavlja i zastupa ravnatelj s ograničenjem:
- da bez odluke školskog odbora ne može sklapati pravne poslove čija je
vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- da bez odluke školskog odbora donesene uz suglasnost osnivača ne
može sklapati pravne poslove u svezi sa stjecanjem, opterećivanjem i
otuđivanjem nekretnine bez obzira na vrijednost, kao i druge imovine
čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna.
Članak 7.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa školu u
pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno zakonu.
Ravnatelj može ovlastiti pojedine radnike Škole da potpisuju uvjerenja
i potvrde o činjenicama o kojima se u Školi vodi službena evidencija.

Članak 8.
Škola u pravnom prometu koristi:
- pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm,
na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska Osnovna škola
Ivan Duknović Marina, a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske,
- pečat okruglog oblika, promjera 23 mm, koji sadrži uz rub ispisan
naziv i sjedište Škole

- štambilj četvrtasta oblika širine 15 mm, a dužine 55 mm i u njemu je
upisan puni naziv Škole.
Pečatom s grbom Republike Hrvatske ovjeravaju se javne isprave koje
Škola izdaje te akti koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka i štambilj služe za
redovito administrativno-financijsko poslovanje.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
IV. DJELATNOST ŠKOLE
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu sa
zakonom.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja se kao javna služba.
Pored djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, Škola može
obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u
sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno
obavljaju uz upisanu djelatnost.
Članak 10.
Škola obavlja djelatnost na osnovi propisanog nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa, školskog kurikuluma i
godišnjeg plana i programa, a u skladu s rješenjima nadležnog
Ministarstva.
Školski kurikulum donosi na prijedlog učiteljskog vijeća i prethodnog
mišljenja vijeća roditelja školski odbor do 7. listopada tekuće školske
godine.
Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i
programa i školskog kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i
prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi školski odbor do 7. listopada
tekuće školske godine.
Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i
godišnjeg plana i programa rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je
vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje. Ako vijeće roditelja u
zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, smatra se da na prijedlog
školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada nema primjedaba.
Članak 11.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
rada.
Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole
s izvannastavnim i izvaškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju
nacionalnog
programa.

Školski kurikum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih
predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, programe i projekte te
njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školskim kurikulumom se utvrđuje:
- strategija razvoja Škole
- aktivnost, program i/ili projekt
- ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta
- namjena aktivnosti, programa i/ili projekta
- nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost
- način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
- vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta
- okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta
- način njegova praćenja.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno
kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati
roditelja i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i
program rada te školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama
Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 12.
Godišnjim planom i programom rada Škole utvrđuje se mjesto,
vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži:
- podatke o uvjetima rada,
- podatke o izvršiteljima poslova,
- godišnji kalendar rada,
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
- tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada,
- planove rada ravnatelja, učitelja te stručnih suradnika,
- planove rada školskog odbora i stručnih tijela,
- plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama
Škole
- podatke o ostalim aktivnostima u funciji odgojno-obrazovnog rada i
poslovanja Škole.
Članak 13.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno.
Rad u Školi odvija se u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i
programom rada.

Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje
godišnjim planom i programom rada.
Članak 14.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se odvija u obliku predavanja u skladu s nastavnim planom i
programom.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim
prostorima primjerenim sadržajima nastavnih predmeta i izvannastavnih
aktivnosti.
Članak 15.
Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u
razrednom odjelu i obrazovnoj skupini.
Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje odlukom Ured državne uprave u
županiji ovlašten za poslove obrazovanja uz prethodno mišljenje osnivača
Škole.
Članak 16.
Za učenike Škole može se organizirati produženi boravak.
Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi
sukladno propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i
obrzovanja.
Škola organizira prehranu učenika dok borave u Školi u skladu s
propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.
Članak 17.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi
zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora
sadržaja i oblika rada.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom,
godišnjim planom i programom rada i programom neposrednih nositelja
odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima
mogu priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim
aktivnostima učiteljsko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih
obveza.
Članak 18.

Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i
stavljati u promet proizvode koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na način utvrđen u prethodnom stavku moraju se
posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i
unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 19.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s
posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojnoobrazovni rad s učenicima.
Članak 20.
Odgojno-obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i druge aktivnosti)
koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata te u skladu sa školskim
kurikulumom i godišnjim planom i programom, Škola može izvoditi u
mjestu i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.
Članak 21.

Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu, a djelatnost knjižnice je
sastavni dio obrazovnog procesa.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
V. USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
Članak 22.
Ustrojstvom Škole osigurava se:
- povezivanje svih oblika rada prema vrsti i srodnosti odgojnoobrazovnih sadržaja i poslova,
- pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstvenofinancijskih i pomoćno-tehničkih poslova.
Članak 23.
Škola obavlja djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta u sjedištu Škole u
Marini, u Područnim školama u Blizni Donjoj, Vinišću, Vrsinama, Gustirni i
Sevidu.

Naziv Područne škole je:

Članak 24.

-

Područna škola Blizna;
Područna škola Vinišće;
Područna škola Vrsine;
Podučna škola Gustirna;
Područna škola Sevid.

Članak 25.
Sjedište Područne škole Blina je u Blizni Donjoj, Mamuti 18.
Sjedište Područne škole Vinišće je u Vinišću, Prhovine 1.
Sjedište Područne škole Vrsine je u Vrsinama, Vrsinska cesta 7.
Sjedište Područne škole Gustirna je u Gustirni, Gustirna III 17.
Sjedište Područne škole Sevid je u Sevidu, Potkosa 8.

Članak 26.
Područne škola obavlja djelatnost kao podružnica Škole.
Članak 27.
Područne škole nemaju status pravne osobe te njihovom djelatnošću prava
i obveze stječe Škola.
Članak 28.
Djelatnost i poslovanje podružnice organizira i vodi voditelj Područne
škole s položajem predstojnika podružnice kojega na prijedlog ravnatelja
imenuje Školski odbor.
Članak 29.
Unutarnji život i rad Škole uređuje se kućnim redom.
Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika
ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i
- način postupanja prema imovini.
Školski odbor donosi kućni red nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću
te vijeću roditelja i vijeću učenika.

Školski odbor donosi etički kodeks nesposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti u školskoj ustanovi nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću te
vijeću roditelja i vijeću učenika.
Članak 30.
Detaljnije o unutarnjem ustrojstvu uređuje se Pravilnikom o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole.
VI. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
1. Školski odbor

Članak 31.
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje
radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu i
provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo
jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri člana.
Članak 32.
Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu
biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja
školskog odbora.
Iznimno, članu školskog odbora imenovanom iz reda roditelja mandat
prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje
učenika u Školi.
Članak 33.
Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika može predložiti svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici
učiteljskog vijeća.
Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti
svaki član vijeća roditelja nazočan na sjednici vijeća roditelja.
Kandidati iz stavaka 1.i 2. ovoga članka moraju se izjasniti o
prihvaćanju kandidature za člana Školskog odbora.
Svaki član učiteljskog vijeća, odnosno član vijeća roditelja može se
osobno kandidirati za člana školskog odbora.

Kod predlaganja kandidata za članove školskog odbora treba voditi
računa o spolnoj zatupljenosti kandidata, da predloženi kandidat nije
pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena
uvjetna ili bezuvjetna kazna) ili da protiv njega nije pokrenut kazneni
postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te da nije razriješen
članstva u školskom odboru ili da nije bio član školskog odbora koji je
raspušten.
Članak 34.
Na sjednici učiteljskog vijeća na kojoj će biti predlagani kandidati iz
reda učitelja i stručnih suradnika imenuje se izborno povjerenstvo (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje čini predsjednik i dva člana.
Članovi povjerenstva ne mogu biti osobe koje su kandidati za člana
školskog odbora.
O provođenju izbora povjerenstvo vodi zapisnik. Zapisnik se prilaže
zapisniku sa sjednice učiteljskog vijeća i čini njegov sastavni dio.
Članak 35.
Nakon isticanja kandididata na način utvrđen ovim Statutom
utvrđuje se lista kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i
stručnih suradnika.
Kandidati se u listu unose redom kojim su predloženi.
Članak 36.
Povjerenstvo na temelju podataka iz kandidacijske liste sastavlja
izbornu listu kandidata za imenovanje tajnim glasovanjem članova
školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole. U izbornoj listi
kandidati se navode abecednim redom s rednim brojem ispred prezimena i
imena kandidata.
Izbor kandidata iz prethodnog stavka obavlja se na sjednici
učiteljskog vijeća Škole.
Članak 37.
Nakon utvrđivanja liste, povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Glasački listić obvezno sadrži :
- naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove školskog odbora
iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole,
- prezimena i imena predloženih kandidata,
- broj kandidata koji se bira.

Članak 38.
Glasovanje je tajno. Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi
povjerenstva.
Povjerenstvo prije početka glasovanja utvrđuje i izrađuje glasački
popis, evidentira radnika koji je pristupio glasovanju, daje mu glasački listić
i objašnjava način glasovanja.
Glasač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena i imena
kandidata.
Nevažećim glasačkim listićima proglašavaju se:
- listići na kojima se ne može jasno vidjeti za koje se kandidate
glasovalo,
- prazni listići i
- listići na kojima je zaokruženo više od dva kandidata.
Članak 39.
Nakon završetka glasovanja povjerenstvo utvrđuje rezultat
glasovanja s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.
Učiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti. Učiteljsko vijeće odbit
će listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo povrede postupka
ili propusta povjerenstva.
Kad učiteljsko vijeće prihvati listu rezultati izbora objavljuju se na
oglasnoj ploči Škole.
Imenovani učitelji i stručni suradnici za članove školskog odbora su
kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Članak 40.
Ravnatelj Škole dužan je obavijestiti roditelje – članove vijeća roditelja
o potrebi izbora njihovog kandidata za člana školskog odbora iz reda
roditelja učenika Škole.
Članak 41.
Predlagaje i izbor kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja
obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
Članovi vijeća roditelja imenuju jednog člana školskog odbora.
Kandidat za člana školskog odbora iz reda roditelja učenika može biti
svaki roditelj čije dijete pohađa Školu.
Iznimno od prethodnog stavka kandidat za člana školskog odbora iz
reda roditelja ne može biti roditelj koji je radnik Škole.
Kandidata iz stavka 1. ovoga članka može predložiti svaki član vijeća
roditelja nazočan na sjednici.

Svaki član vijeća roditelja može se osobno kandidirati.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili
je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 42.
O prijedlogu i imenovanju jednog člana školskog odbora iz reda
roditelja odlučuju roditelji, članovi vijeća roditelja, na sjednici vijeća
roditelja javno, dizanjem ruke.
Kandidat za člana školskog odbora je roditelj koji je dobio najveći broj
glasova nazočnih članova vijeća roditelja.
Ako dva ili više kandidata za člana školskog odbora dobiju isti najveći
broj glasova, glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od
kandidata ne dobije veći broj glasova.
Članak 43.
O radu sjednice vijeća roditelja i imenovanju roditelja za člana
školskog odbora vodi se zapisnik.
Članak 44.
Zapisnik sa sjednice učiteljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća
roditelja s imenovanim kandidata za članove školskog odbora ravnatelj
treba dostaviti osnivaču najkasnije u roku od tri dana od dana provedenih
postupaka imenovanja.
Članak 45.
Nakon provedenih izbora i imenovanja članova školskog odbora iz reda učitelja i
stručnih suradnika, iz reda roditelja, predstavnika radnika, te nakon primitka akta
osnivača o imenovanju tri člana školskog odbora, ravnatelj škole u roku 15 dana
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva ravnatelj.
Konstituirajuću sjednicu do izbora predsjednika vodi najstariji član
školskog odbora.
O konstituiranju, odnosno nekonstituiranju školskog odbora ravnatelj
je dužan izvjestiti osnivača najkasnije u roku od tri dana od dana
održavanja konstituirajuće sjednice Školskog odbora.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja
školskog odbora.
Članak 46.
Dnevni red konstituirajuće sjednice sadrži:
- izvješće o imenovanim članovima školskog odbora,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.
Članak 47.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti
izabran svaki član školskog odbora.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog
odbora članovi školskog odbora glasuju javno, dizanjem ruku, ako školski
odbor ne odluči drugačije.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je
dobio većinu glasova ukupnog broja članova školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika školskog odbora najstariji član
novoizabranog Školskog odbora predaje predsjedniku školskog odbora
daljnje vođenje sjednice.
Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na
četiri godine.
Članak 48.
Člana školskog odbora razrješava se članstva u školskom odboru:
1. ako to sam zatraži,
2. na zahtjev prosvjetnog ispektora,
3. ako Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, osnivačkim aktom ili ovim Statutom,
4. ako član školskog odbora prestane biti učitelj ili stručni suradnik,
odnosno dijete člana školskog odbora iz reda roditelja prestane biti
učenik Škole,
5. ako bude imenovan za ravnatelja ili zamjenika ravnatelja,
6. ako neopravdano izostaje sa sjednica školskog odbora,
7. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može
obavljati poslove učitelja i stručnog suradnika,
8. ako nastanu okolnosti utvrđene člankom 119. stavkom 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
O razrješenju člana školskog odbora odlučuje tijelo koje ga je
imenovalo.
Članak 49.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za
proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih
poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je
potrebno da se obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu
skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 50.
Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz
njihovu prethodnu suglasnost ako rad u povjerenstvu nije radnikova
ugovorna radna obveza.

Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna
skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili
kada je to prema naravi zadaće potrebno, školski odbor može za članove
povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole uz njihovu
suglasnost.
Članak 51.

Školski odbor:
- utvrđuje prijedlog Statuta te uz prethodnu suglasnost osnivača donosi
Statut,
- donosi druge opće akte,
- donosi školski kurikulum,
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje,
- imenuje i razrješava ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra,
- određuje zamjenika ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti
ravnatelja u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog
ravnatelja,
- odlučuje o uporabi dobiti u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti Škole,
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine čija
je vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna,
- odlučuje uz suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
imovine čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna,
- odlučuje uz suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina bez obzira na vrijednost,
- predlaže osnivaču promjenu naziva i sjedišta Škole,
- predlaže osnivaču statusne promjene,
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole,
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog dokotra specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi
javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno
drugačije,
- osniva učeničke klubove i udruge,
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole i
- obavlja i druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim
općim aktima Škole.
Članak 52.
Član Školskog odbora ima prava i dužnosti:

- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu,
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u
radu na sjednici,
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na
sjednicama,
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela.
Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može
prenijeti na trećega.
Članak 53.
Članu školskog odbora obvezno se dostavlja:
- pisani poziv za sjednicu,
- materijal koji se priprema za sjednicu,
- zapisnik s prethodne sjednice,
Članu školskog odbora moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose
na raspravu i odlučivanje na sjednici.
Članak 54.
Članovi školskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga svoga rada
odlučuju na sjednici većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 55.
Na sjednicama školskog odbora glasuje se javno.
Glasovati se može i tajno kada je to određeno zakonom ili kada školski
odbor odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Način rada školskog odbora pobliže se uređuje poslovnikom.

2. Ravnatelj
Članak 56.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole koji organizira i vodi
rad i poslovanje Škole i odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu pod uvjetima i na način propisan zakonom i
ovim Statutom,
- organizira i vodi stručni rad i poslovanje Škole,
- predlaže školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada,

- predlaže školskom odboru financijski plan te polugodišnji i gopišnji
obračun,
- potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave,
- sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja, provodi odluke
stručnih tijela i školskog odbora,
- izvješćuje kolegijalna tijela škole o nalazima i odlukama tijela upravnog i
stručnog nadzora,
- sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju imovine čija vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, a preko
100.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno
suglasnosti osnivača,
- sklapa uz suglasnost osnivača pravne poslove o stjecanju, opterećivanju
ili otuđivanju nekretnina bez obzira na vrijednost, prema prethodnoj
odluci Školskog odbora,
- saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća
učenika,
- saziva sjednice učiteljskog vijeća i predsjedava im,
- surađuje s učiteljskim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika uz prethodnu
suglasnost školskog odbora sukladno zakonskim odredbama,
- odlučuje samostalno o zasnivanju radnog odnosa radnika bez natječaja
na određeno vrijeme pod uvjetima utvrđenim zakonom,
- sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz
prethodnu suglasnost školskog odbora,
- daje radne naloge radnicima Škole,
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem
zaduženju, a ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
- imenuje razrednike,
- odlučuje o zahtjevima za ostvarivanje prava radnika,
- poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog
neizvršavanja poslova ili kršenja obveza iz radnog odnosa,
- upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede,
- upućuje školskom odboru prijedlog za donošenje odluke o upućivanju
radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- odobrava službena putovanja te odsustvovanja s rada radnika Škole,
- izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i Ured državne uprave u županiji o
promjenama u radu i ustrojstvu Škole,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad
učitelja i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno
osposobljavanje i usavršavanje,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, ovim
Statutom i drugim općim aktima Škole, te poslove za koje izrijekom
zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nije ovlašteno drugo
tijelo Škole.

Članak 57.
Ravnatelj Škole mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može
biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju
iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega
najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,
ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji
studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za
ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a
ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).
Članak 58.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Ravnatelja imenuje školski odbor, uz suglasnost ministra nadležnog za
obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).
U postupku imenovanja ravnatelja članovi školskog odbora koje je imenovalo,
odnosno izabralo učiteljsko vijeće, vijeće roditelja te radničko vijeće/radnici, obvezni
su zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo, odnosno izabralo u školski
odbor.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor, a
objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole, najmanje 60
dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti
program rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje
stranog jezika , osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Članak 59.
Pri zaprimanju ponuda kandidata na natječaj za ravnatelja škole ponude se
urudžbiraju neotvorene.
Ponude otvara predsjednik školskog odbora na sjednici školskog odbora.
Nakon isteka natječanog roka natječajnu dokumentaciju kandidata na natječaj za
ravnatelja pregledava školski odbor koji utvrđuje ispunjava li kandidat nužne
uvjete za imenovanje ravnatelja propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi ( u daljnjem tekstu: Zakon), te utvrđuje je li prijava
pravovremena i potpuna.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane
Zakonom, školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici
školskog odbora vrednuje svaku dodatnu kompetenciju na temelju priložene
dokumetacije kandidata uz prijavu bodovima od 1 do 5 bodova.
Školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici školskog
odbora vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 1 do 5 bodova, prema priloženom
dokumentaciji kandidata uz prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o
pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom
testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna
izjava kandidata u životopisu),
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu ( uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna
isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
- iskustvo rada na projektima – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj
dokumentaciji kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi
pojedinih projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih
bodova za dodatne kompetencije.

Članak 60.

Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je učiteljskom vijeću,
vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi učiteljskom vijeću,
vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru dostavlja se lista u
kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navode samo osoba/osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, zbora radnika i školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale
elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedćem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno
razdoblje. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice učiteljskog vijeća,
vijeća roditelja, skupa radnika i školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu
stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika i školskog odbora bez nazočnosti
drugih kandidata.
Članak 61.
Na sjednicama učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog vijeća/skupa
radnika zauzimaju se stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani
zaključak dostavlja školskom odboru u roku 3 dana od održavanja sjenice učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika.
Na sjednici učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća/skupa radnika
imenuje se povjerenstvo koje provodi postupak glasovanja i sastavlja zapisnik .
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja.
Povjerenstvo izrađuje glasačke listiće, glasački popis, provodi tajno glasovanje,
utvrđuje nakon tajnog glasovanja rezultat glasovanja i vodi zapisnik o glasovanju.
Tajnom glasovanju moraju biti nazočni svi članovi povjerenstva.
Na glasačkom listiću imena kandidata za ravnatelja navode se abecednim redom
prezimena i imena.
Glasački listići ovjeravaju se pečatom Škole i numeriraju. Broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici učiteljkog vijeća, vijeća roditelja, zaposleničkog
vijeća/skupa radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj
ispred prezimena i imena kandidata.
Svaki drugi način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.

Nakon glasovanja pisanim zaključkom se zauzima stajalište o kandidatu odnosno
utvrđuje kandidat koji bi prema mišljenju većine učiteljskog vijeća, vijeća roditelja
te radničkog vijeća/skupa radnika mogao uspješno obavljati ravnateljsku dužnost.
Kandidat za ravnatelja je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća/skupa radnika.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja sve
dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Članak 62.
Nakon primitka pisanog zaključka učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog
vijeća/skupa radnika školski odbor imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Članak 63.
Ukoliko ministar uskrati suglasnost za imenovanje predloženog
kandidata za ravnatelja Škole, školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja i raspisati novi natječaj.
Članak 64.
Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme
stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i
obvezama, sukladno zakonu.
Ugovor o radu s imenovanim ravnateljem sklapa predsjednik
Školskog odbora na određeno puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Članak 65.
Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od
prijavljenih kandidata ne bude imenovan,
- kada ravnatelj bude razriješen,
- kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osobu koja ispunjava
uvjete za učitelja ili stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupuku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog
uskrate prethodne suglasnosti ministra nadležnog za obrazovanje, osoba
kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti imenovanja za za vršitelja
dužnosti ravnatelja.

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a
najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Članak 66.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom
ugovor o radu na određeno vrijeme za razdoblje u kojem će obavljati poslove
vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika u
školskoj ustanovi u kojoj je zaposlena, na njezin će zahtjev ugovor o radu mirovati za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Članak 67.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta
Statuta i prijedloga drugih akata ili za obavljanje poslova važnih za
djelatnost Škole.
Članak 68.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom
odboru i osnivaču.
Članak 69.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen:
- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama,
- kada krši ugovorne obveze,
- kada mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti,
- kada zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole,
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će
od ravnatelja da se u roku do tri dana očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon
isteka roka iz stavka 3. ovoga članka, školski će odbor odlučiti o razrješenju.
Kada školski odbor odlučuje o razrješenju ravnatelja prema prijedlogu
prosvjetnog inspektora, odluku o razrješenju ili odbijanju prijedloga donijet
će u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga.
Članak 70.
Ravnatelja Škole u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova
ravnatelja zamjenjuje osoba iz reda članova učiteljskog vijeća.

Osobu koja zamjenjuje ravnatelja Škole imenuje školski odbor kada utvrdi
postojanje neodložne potrebe za obavljanjem poslova ravnatelja u slučaju
privremene spriječenosti ravnatelja u obavljanju tih poslova kao što su
iznenadna bolest, nezgoda i drugi nepredvidivi razlozi.
Zamjenika ravnatelja školski odbor će imenovati u slučaju privremene
spriječenosti ravnatelja za obavljanje ravnateljskih poslova ako je poznato
ili se može opravdano očekivati da će privremena spriječenost trajati više od
30 dana.
Zamjenik ravnatelja određuje se na vrijeme do isteka privremene
spriječenosti ravnatelja u cilju obavljanja ravnateljskih poslova koji se ne
mogu odgađati do njegova povratka.
Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema
trećima samo uz ravnateljevu pisanu punomoć.
Članak 71.

Škola ima tajnika.
Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski
stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi
osoba iz točke a) ovoga stavka.
Tajnik Škole obavlja poslove koje propiše ministar.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Stručna tijela Škole su:
- Učiteljsko vijeće i
- Razredno vijeće.

Članak 72.

Članak 73.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi,
a obvezno na početku školske godine i na kraju svakog obrazovnog
razdoblja.
Ravnatelj saziva, priprema i rukovodi sjednicama učiteljskog vijeća.
Članak 74.

Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada
Škole,

predlaže godišnji plan i program rada i školski kurikulum,
raspravlja o prijedlogu kućnog reda i etičkog kodeksa Škole,
skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada,
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s učenicima,
odlučuje o pohvalama, nagradama učenika,
izriče pedagošku mjeru strogog ukora,
odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz vladanja,
imenuje povjerenstva za polaganje ispita,
osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje,
daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje
organizacije i uvjeta rada Škole,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima, kao i o drugim pitanjima
utvrđenim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim
Statutom i općim aktima Škole.
-

Članak 75.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće radi na sjednicama.
Sjednice saziva i predsjedava im razrednik.
Članak 76.

-

Razredno vijeće:
skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,
utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do
osmog razreda,
utvrđuje ocjenu iz vladana na prijedlog razrednika,
utvrđuje raspored školskih zadaća,
predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
surađuje s vijećem učenika, roditeljima i skrbnicima učenika
raspravlja o povredama etičkog kodeksa i kućnog reda razrednog odjela
i poduzima mjere prevencije,
razmatra stanje i poduzima mjere protiv svih oblika zlouporabe
sredstava ovisnosti.

Članak 77.
Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj
razrednog odjela i predsjedavatelj razrednog vijeća.
Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza
učenika,
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u razrednom
odjelu,

- prati rad učenika odjela i skrbi o njima,
- predlaže ocjenu iz vladanja,
- ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu
dokumentaciju,
- podnosi izvješća o radu razrednog odjela,
- izvješćuje učenike i njohove roditelje odnosno skrbnike o postignutim
rezultatima,
- priprema sjednice razrednog vijeća,
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika,
- obavlja druge poslove sukladno zakonu, podzakonskim aktima, ovom
Statutu i drugim općim aktima Škole.
VIII. RADNICI ŠKOLE
Članak 78.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na
neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćnotehnički radnici.
Članak 79.
Učitelji i drugi radnici Škole ostvaruju prava te izvršavaju obveze iz
radnog odnosa u skladu sa zakonom, aktima donesenim na temelju zakona,
ovim Statutom i drugim općim aktima te ugovorom o radu, temeljem kojega
su zasnovali radni odnos.
Članak 80.
Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno
osposoljavati i usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati
pedagošku praksu.
Osposobljavanje i usavršavanje iz prethodnog stavka sastavni je dio
radnih obveza učitelja i stručnih suradnika.
Učitelji i stručni suradnici dužni su izvijestiti ravnatelja o svakom
počinjenju nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih
poslova.
Članak 81.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj mogu napredovati u struci i
stjecati odgovarajuća zvanja sukladno propisima.
Potrebne razine općih i stručnih kompetencija učitelji, stručni
suradnici i ravnatelj dokazuju licencijom za rad u školskoj ustanovi
sukladno Zakonu i provedbenim propisima.

Članak 82.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema
zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Škole, sklapanjem i
prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj.
Članak 83.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.

IX. UČENICI
1. Upis učenika
Članak 84.
Status redovitog učenika Škole stječe se upisom u Školu pod uvjetima i
na način propisan zakonom.
Članak 85.
U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1.travnja
tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Iznimno od stavka 1.
ovoga članka, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju ureda državne uprave, u prvi
razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest
godina života. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a na zahtjev stručnog povjerenstva
škole, sukladno rješenju ureda državne uprave, djetetu se može odgoditi upis u prvi
razred osnovne škole za jednu školsku godinu.
Dijete, odnosno učenik kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno
redovito školovanje ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s
posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje
je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite
obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na
pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne
pomoći, može se privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno
privremeno osloboditi već započetog školovanja.
Za dijete, odnosno učenika iz stavka 4. ovoga članka roditelj podnosi zahtjev uredu
državne uprave.
Članak 86.

Prije redovitog upisa u prvi razred osnovne škole stručno povjerenstvo škole
utvrđuje psihofizičko stanje djeteta.
Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje se i radi prijevremenog
upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole,
privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog
školovanja.
Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje
stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 87.
Redovni upis u prvi razred Škola provodi u lipnju. Izvanredni upis
provodi se do početka školske godine.
Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje
imenuje ravnatelj.
Članak 88.
Učenici Škole imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima
donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
2. Prava i obveze učenika
Članak 89.

Učenik ima pravo:
- na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem
interesu,
- na uvažavanje njegova mišljenja,
- na pomoć drugih učenika Škole,
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili Školskom odboru,
- sudjelovati u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojnoobrazovnog rada.
Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je
izabrao,
- pridržavati se pravila kućnog reda,
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u
skladu s pravnim propisima i kućnim redom,
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.
Učenik ima i sva ona prava i obveze utvrđena zakonom, podzakonskim
propisima i ovim Stautom

Članak 90.
Redovito obrazovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada te redovito izvršavanje obveza.
Članak 91.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske
obveze, razrednik će u roku od sedam dana od saznanja zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja
obveza.
Ako roditelj učenika zanemaruje svoje obveze iz stavka 1. ovog članka
Škola je dužna uputiti pisani poziv roditelju na razgovor s razrednikom i
stručnim suradnikom Škole.
O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito,
ravnatelj je dužan izvijestiti Ured državne uprave u županiji i Centar za
socijalnu skrb.
Članak 92.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave na način
utvrđen zakonom i provedbenim propisima.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu
ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje učitelj, a ocjenu iz vladanja
razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki predmete, kao i ocjena iz
vladanja utvrđuje se javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.

Članak 93.
Na završetku svakog razreda osnovne škole učeniku se izdaje razredna
svjedodžba.
Članak 94.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju
znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje učiteljsko
vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po

nastavnom predmetu. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog
radnog tjedna.
Uslučaju da učenik
tijekom dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane
ishode, učitelj zaključuje mu prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na
popravni ispit učitelj dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog
nastavnog rada.
Iznimno, u viši razred može
prijeći učenik od prvog do trećeg razreda osnovne škole koji je nakon dopunskog
nastavnog rada iz jednog nastavnog predmeta ocijenjen ocjenom nedovoljan (1).
3. Ispiti
a) Ponovni ispiti ( preispitivanje ocjene)
Članak 95.
Roditelj učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog
nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo čine tri člana koje određuje učiteljsko vijeće. Ako je povjerenstvo na
ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima
zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se
na dopunski rad.
Roditelj učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana
od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi preispitivanja
ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 96.
Povjerenstvo čine tri člana predsjednik (razrednik), ispitivač (učitelj
predmeta iz kojeg se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako ispit polaže
učenik razredne nastave) i član povjerenstva (učitelj ili stručni suradnik).
Članak 97.
Ispit se provodi usmeno ili pismeno, odnosno pismeno i usmeno u
ovisnosti od nastavnog predmeta.

Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo
usmeni ispit, određuje učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 98.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku
neposredno priopćiti.
Članak 99.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i
drugi član.
Članak 100.
U Zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i
usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u
pismohrani Škole.
b) Popravni ispiti
Članak 101.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda osnovne škole nakon dopunskog rada
ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit koji se održava
krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Članak 102.
Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko vijeće te ih objavljuje na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
Članak 103.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Na polaganje poravnog ispita primjenjuju se odredbe ovog Statuta od članka 97. do
članka 101.

c) Predmetni ili razredni ispiti
Članak 104.
Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti
ocijenjen iz jednog ili više predmeta, polaže premetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u dužem trajanju,
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela,
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
Članak 105.
Predmetni ili razredni ispit organiziraju se u zadnja dva tjedna nastave ili
kasnije ukoliko to uvjetuju razlozi spriječenosti.
Članak 106.
Učenik koji ima pravo i želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog
ispita podnosi zahtjev za polaganje razrednom vijeću.
Kod rješavanja zahtjeva iz prethodnog stavka razredno vijeće utvrđuje
i rokove polaganja ispita.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem,
a razredni ispit se polaže pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Članak 107.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj
može odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita, ali ne ranije od 15
dana nakon održanog ispita.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga
ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba
osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti
pristupanja ispitu.
4. Pohvale i nagrade
Članak 108.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te
aktivnostima u Školi i izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

Članak 109.

Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale, povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.)
- usmene pohvale,
- priznanja u obliku medalja, prigodnih znački, pehara i sl.
Članak 110.

Nagrade su:
- knjige, umjetnine, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl. i
- novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole za tekuću
školsku godinu, te iz drugih izvora.
Članak 111.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici,
tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i
sl.
Članak 112.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje Učiteljsko vijeće.

Članak 113.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje u i pisana isprava. O pohvalama i
nagradama u Školi se vodi evidencija.
5. Tijela razrednog odjela
Članak 114.

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela za
tekuću školsku godinu.
Za predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog
odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih
učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika
razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 115.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče
interese učenika razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika razrednog
odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti.
Članak 116.
Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za
ostvarivanje aktivnosti razrednog odjela.
Blagajnik je dužan prikupljeni novac odgovorno čuvati i predati ga zajedno
s evidencijom razredniku ili blagajniku Škole. Radnik koji zaprimi novac,
dužan je učeniku izdati potvrdu o primitku novca.
6. Vijeće učenika
Članak 117.
Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj
rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća
učenika.
Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća
učenika škole.
Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći
broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
Članak 118.

Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za
učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,

- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
- raspravlja o prijedlogu etičkog kodeksa neposrednih nositelja
odgojno-obrazovne djelatnosti i kućnog reda,
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
drugim općim aktima.
Članak 119.
Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se
odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati
predstavnika vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i
obvezama učenika.
X. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 120.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti
Škola surađuje s roditeljima putem individualnih razgovora, roditeljskih
sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi
primjeren način.
Roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog
polugodišta.
Članak 121.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika opravdati neposredno u
Školi ili pisanom izjavom, najkasnije osam dana nakon izostanka učenika.
Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima
obuhvaćenima nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom
objavljenim na mrežnim stranicama škole: obveznim i izbornim nastavnim
predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili
modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te
dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim
u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovanog standarda.
Članak 122.

Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik
učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim
propisima obveznog prava.
Članak 123.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema
Školi koje se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale
obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
U skladu s aktima Školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima
roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe,
- školskih izleta i ekskurzija,
- kino predstava,
- kazališnih predstava,
- priredaba i natjecanja,
- rada učeničkih klubova i društava.
1. Vijeće roditelja
Članak 124.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
Članak 125.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih
redova biraju jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
Mandat članova vijeća roditelja traje četiri godine, odnosno do kraja
školske godine u kojoj njihovo dijete završava Školu.
Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja
izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja
rukovodi razrednik.

Članak 126.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s
imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana
izbora dostaviti ravna dostaviti ravnatelju.
Članak 127.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome
rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova
vijeća roditelja.
Članak 128.
Na konstituirajućoj sjednici članovi vijeća roditelja biraju između sebe
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Članak 129.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole
te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i
godišnjeg plana i programa rada,
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave
te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i
kulturnih manifestacija,
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje,
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te
sudjelovanjem učenika u njihovu radu,
- u svezi s pritužbama na obrazovni rad,
- u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u
obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
- raspravlja o prijedlogu etičkog kodeksa neposrednih nositelja
odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i prijedlogu kućnog reda i
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih
općih akata Škole.

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM
Članak 130.
Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Školi je slobodno.

Škola će osigurati radničkom vijeću i sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete
u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim
ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Članak 131.
O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata, ustrojavanju sindikalne
podružnice ili imenovanju sindikalnog povjerenika u Školi predstavnik radnika
odnosno sindikata dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Članak 132.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika može pravovaljano odlučivati ako je na skupu nazočna
natpolovična većina radnika.
Nazočni radnici odlučuju većinom glasova, javnim glasovanjem, osim kada je
ovim Statutom određeno drugačije.
XII. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE
Članak 133.
Imovinu Škole čine stvari, prava i novčana sredstva.
O imovini Škole dužni su skrbiti svi radnici Škole.
Imovinu Škole čine zgrade i druge nekretnine, te druga društvena sredstva rada
kojima je Škola raspolagala i koja je koristila na dan stupanja na snagu Zakona o
ustanovama, kao i sredstva stečena u vlasništvo Škole nakon donošenja toga Zakona.
Članak 134.
Škola odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 135.

Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
područne (regionalne) samouprave, primitaka od prodaje roba i usluga te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.

Članak 136.

Naredbodavatelj i odgovorna osoba za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Škole.

Članak 137.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana donosi Školski odbor.

Članak 138.

Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s odlukom osnivača.
Članak 139.

Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
pokriti u skladu s odlukom osnivača.

XIII. JAVNOST RADA
Članak 140.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
- podnošenjem izvješća i odgovarajućih informacija osnivaču i nadležnim
tijelima,
- obavještavanjem javnosti o radu Škole,
- objavljivanjem općih akata i obavijesti na oglasnoj ploči Škole,
- neposrednim pružanjem informacija i uvidom u dokumente koji sadrže
traženu informaciju korisniku prava na pristup informacijama u skladu sa
zakonom,
- na druge odgovarajuće načine u skladu sa zakonom, aktima donesenim
temeljem zakona.
Za javnost rada odgovorni su ravnatelj Škole.
Članak 141.
Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom
tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Školi, mjere i način
postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na

obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Škole i druge isprave i
podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Škole i
njenog osnivača, odnosno podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i
drugim propisima.

Članak 142.
Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi
radnici Škole bez obzira na koji su način saznali za njih.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.
Članak 143.
Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na
očevid tijelima ovlaštenim zakonom, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje
proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.
Članak 144.
Profesionalnom tajnom smatra se sve što učitelji i drugi radnici Škole saznaju
o učenicima i njihovim roditeljima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu
učenicima i roditeljima.
Članak 145.
O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga
ovlaštena osoba.
XIV. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 146.
Radnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj
prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati
štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode bukom ili na drugi način
ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole,
učenika i građana na čijem području Škola djeluje.
Škola će u izvođenju obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti
odgoju učenika glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg
plana i programa rada Škole.

XV. NAČIN RADA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 147.
Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće učenika i vijeće roditelja (u daljnjem
tekstu: vijeće) rade na sjednicama.
Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
Članak 148.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je
na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.
Članak 149.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili
odredbama ovoga Statuta drugačije određeno.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim Statutom ili
prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju “za” ili
“protiv” prijedloga o kojem odlučuju.
Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj
ispred osobe ili prijedloga za koji glasaju.
Članak 150.
Nazočnost na sjednici obveza je članova vijeća.
Član nije dužan nazočiti sjednici vijeća samo u slučajevima objektivne
spriječenosti.
Članak 151.
O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Članak 152.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI. OPĆI AKTI ŠKOLE

Članak 153.

Opći akti Škole su:
- Statut
- Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanjaPravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o radu školske knjižnice,

- Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih
proizvoda za zdravlje,
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva,
- Kućni red škole,
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Poslovnik o radu školskog odbora,
- Poslovnik o radu školskih vijeća,
- drugi akti u skladu sa zakonom i ostalim propisima.
Članak 154.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može
dati svaki član Školskog odbora, ravnatelj Škole ili najmanje 10 radnika.
Članak 155.
Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Statut i drugi opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja na oglasnoj ploči, a najranije danom objavljivanja na oglasnoj
ploči Škole.
Članak 156.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako
aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 157.
Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je školski odbor.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 158.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Osnovne
škole Ivan Duknović, Marina od 7. 7. 2016. godine, KLASA: 012-03/15-01-1
URBROJ: 2184-02/15-01.
Članak 159.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči
Škole.

KLASA: 012-03/19-01-1
URBROJ: 2184-02/19-01

Predsjedni školskog odbora
______________
(Marina Popović)

Statut je objavljen na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole dana__________.

Ravnatelj
______________
(Mirko Matijaš, prof.)

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.)
Školski odbor Osnovne škole Josipa Jovića donosi
PRIJEDLOG S T A T U TA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
Josipa Jovića (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba
spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole "Aržano".

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Josipa Jovića.
Sjedište Škole je u Aržanu, Ulica Petra Žaje 2.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
U sastavu škole je i Područna škola Svib, Sv. Ante 2, Svib.

Članak 5.

Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u sredini
je grb Republike Hrvatske.
3. jedan štambilj okruglog oblika promjera 24 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. i 2. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i
akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.

O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) zamjenika ravnatelja
predlaže Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat ne smije biti član školskog odbora i treba biti suglasan s
kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3
) dana od donošenja.
Članak 10.

Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i programom rada.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezan osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike
obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
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upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika , te
drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom
postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i
godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja
i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine
prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima,
nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i
projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu
pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.

Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski
odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
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Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za
obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog
predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u
skladu s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te sukladno
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja osnovna Škola može organizirati
produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadležno za zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika,
razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s
drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
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Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati
druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te
školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno- knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u Područnoj školi
Svib u Svibu.
U sjedištu Škole i u Područnoj školi Svib izvodi se nastava i drugi oblici odgojnoobrazovnog rada za učenike od prvog do osmog razreda.

U Školi se ustrojavaju dvije službe:

Članak 25.

1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene
i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja
opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
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Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom
prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i
radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana, a ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
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Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji
je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.

Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s dužim radnim stažom u školi.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje
se koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski
odbor.
Članak 37.
7

Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja
imenovati u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verifikacija mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje
četiri ( 4 ) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi
Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora:

Članak 43.
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saziva sjednice Školskog odbora
utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom
o radu kolegijalnih tijela.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor
na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je
sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda
i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u
svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može
se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihov elektronski kontakt, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno
prestane mandat provode se dopunski izbori.
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Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata
prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama
posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje
redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji
ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno
imenovan za člana istoga Školskog odbora.
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Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što
nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na
kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se
obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
• imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
• razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
• donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
• donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
• donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
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•
•
•
•

donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne
imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kn do 100.000,00 kuna
• opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 kn do
100.000,00kuna.
• uz suglasnost osnivača odlučuje:
◊ o promjeni djelatnosti Škole,
◊ o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na vrijednost i
druge pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
◊ o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
◊ o promjeni naziva i sjedišta Škole
◊ o statusnim promjenama škole
• daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
• bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
• u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
• razmatra rezultate obrazovnog rada
• obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
•
•

V. RAVNATELJ
Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim
se stječe 240 ECTS bodova.
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Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka
2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96,
59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz
prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na
pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a
koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li
:
dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(svjedodžba ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene
ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja
dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša, ili
razina stečena na studijskim programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to
dokazuje (diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od
ovlaštene ustanove ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL)
ili viša razina stečena na studijskim programima informatike i/ili računarstva
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3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera
u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili više projekata
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata
koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze)
do 1 bod (sudjelovao u projektima)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se
lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
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Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se
pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića
i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem
glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo
prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran
kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje
se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
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Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.

Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih
kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika,
taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna
mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu
pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može
zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni
u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
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Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u
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odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne
zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog
osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog
nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima
nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.

Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
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2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom
obliku i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i
člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
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Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
• predlaže školski kurikulum
• analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
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glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta, a u skladu sa
zakonskim odredbama
• na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
štetilo zdravlju učenika
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
• daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
• obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
•
•
•

Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
• skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
• skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
• predlaže izlete razrednog odjela
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
• obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova
može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji
odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom
koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 90.
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Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje
je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.

Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i
stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest
(6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju
ureda državne uprave SDŽ.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u
županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se
može upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
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Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo Ureda
državne uprave SDŽ.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te
podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje
prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu
učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku
učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena
mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave SDŽ.
Članak 102.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
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pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
-

Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno
tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti
od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog
kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
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-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i
2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći
ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski
klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u
kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za
pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s
nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku
ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u
roku od petnaest dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ,
dovoljan (2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću
radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
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Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 112.
ovoga statuta.

Članak 109.
Ispit iz članka 108. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i
usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz
dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
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Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se
na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije
do 25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.

Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit,
određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

27

Članak 117.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj
ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.

Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za
međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku
o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 123.
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Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u
Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 124.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, stručna tijela Škole
te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su
dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
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Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese
učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od
dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri
preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
učenika tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
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Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose
na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika razrednog odjela za Vijeće
roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno
približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u
obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika
Vijeća roditelja.
Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 141.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
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- 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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
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Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o
preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika
iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 148.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno
drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.

Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
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Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole,
bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
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Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

odbor.

Članak 157.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski

Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja
se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
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Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim
osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje
tih akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom
određenog roka.

Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog
odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave za
obrazovanje i šport sukladno zakonskim odredbama.
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Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Članak 170.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim
odredbama.

Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Škole Josipa Jovića od 25.1.2016.
godine i njegove Izmjene i dopune od 18.01.2018. godine.
Predsjednica Školskog odbora:
________________________________
/Mirela Skelin/

Ovaj
statut
objavljen
je
na
oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

stranici

Škole

Ravnatelj Škole:
________________________
/Frano Bilić-Prcić/

37

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2129-19-01-19-01

U Aržanu, 15.01. 2019. god
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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor
Odnovne škole STUDENCI, uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije KLASA: ; URBROJ: ; od
____, na ___ sjednici održanoj dana _______donosi:

STATUT
I. OPĆE ODREDBE
1)
2)

1)
2)
1)
2)

1)
2)
3)
1)
2)
1)

2)
3)
4)
5)

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga pitanja
od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole STUDENCI škole (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u
tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Studenci koju je osnovala Općina Imotski upisom u sudski
registar Okružnog privrednog suda broj: Us-341./78. od 29. 10. 1974. godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola STUDENCI.
Sjedište Škole je u Studencima, Put škole 15; 21265 Studenci
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.

Dan Škole obilježava se u mjesecu lipnju.
Točan nadnevak određuje se Godišnjim planom i programom rada škole.
Članak 6.
Škola ima:
1. Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)
5)

Članak 7.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba
iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i
ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
1)
2)
1)
2)

3)

Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija
o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim
posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
1)
2)
3)

4)

1)

2)
3)

Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj
organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada
ravnatelja, planove rada učitelja, i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan
stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do
15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.

Organizacija rada
1)
2)
1)
2)
3)

Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama te
na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
1)

Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
1)

Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i potreba
učenika.

2)
3)

Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može
se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava
1)
2)

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.

Školska zadruga
1)
2)

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.

Suradnja Škole
1)
2)

Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim Školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u
skladu s propisom ministra.

Športski klubovi i društva
1)

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije
1)
2)
3)

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
1)
2)
3)

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
1)

Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.

2)

U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.

1)

U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

2)

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima
učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima,
godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

3)

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
1)
2)

3)

Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
- pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
- način postupanja prema imovini i
- druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
1)

Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
1)
2)

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način

propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje
i razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja, i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
1)

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim
ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom propisu.

Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)

1)

Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.,
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.

4)

Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

1)
2)
3)

Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

1)
2)
3)

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje
mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži redni
broj ispred imena i prezimena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će dva
člana iz reda učitelja, i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na sjednici
Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik
Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu
u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
1)
2)
1)

Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verificiranje mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.

1)
2)

Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
1)
2)
3)
4)
5)

1)

1)
2)

Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama
ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.

Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)

Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u
roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.

1)
2)
3)
4)

U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.

Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)

Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je
to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima
se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

2)

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.

1)
2)
3)

Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.

1)

1)

Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

2)
3)
4)
5)

1)
2)

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni
posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena
odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)

Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2. članka
28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog
odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja, i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je
imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati najmanje
desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja
može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
1)
2)
3)
4)

1)
2)

Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora
koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz
svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao
na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.

Ovlasti Školskog odbora
1)

Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
- statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je
obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,

2)

- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine Školski odbor odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.

V. RAVNATELJ
Uvjeti
1)

2)
3)

4)

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog suradnika u Školi, a
koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2. uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili
u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom
školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.

Natječaj za ravnatelja
1)
2)
3)

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme
na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam
dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u
izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim

4)

1)
2)

propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka
roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije
1)

2)

Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu dokazuje se preslikom indeksa o
završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju
stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno
druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku
razina A2 ili viša, ili razina stečena na studijskim programima stranih jezika.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina (početna ili napredna Europska računalna diploma
ECDL, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih
znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuje
se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno
projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
1)

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika : 0 bodova (nema dokaza) – 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: 0 bodova (nema dokaza) – 1 bod (priložen dokaz)
- Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 0 bodova (nije sudjelovao u
projektima) – 1 bod (sudjelovao u projektima).

1)
2)

Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,

radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio
samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom
odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na
kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu,
u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo
osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavajuuvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji
se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora
biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu
ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog statuta
koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora
iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra
se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit
će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
1)
2)
3)
4)

Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka
za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u
roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni
odnos.

Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja

1)

2)
3)

Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.

Vršitelj dužnosti ravnatelja
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu
za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja

-

Članak 72.
1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
2) Ravnatelj:
predstavlja i zastupa Školu,
odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama
s javnim ovlastima,
organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom
ili općem aktu,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,

- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
1)
2)

Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
1)

Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka
radne sposobnosti
6. otkazom Škole

Razrješenje ravnatelja
Članak 75.

1)

1)
2)

1)

1)

1)

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana
od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti
ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da
iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom
roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako
se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju
tajnim glasovanjem.

Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
1)
2)

1)
2)
3)
4)

Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava,
ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili
da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
1)

Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja, i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
1)

Uvjeti za tajnika Škole su završen:

Članak 83.

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
1)

Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
1)
1)
2)

Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama
i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,

- -daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole
te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
2)
1)
2)

3)
1)

Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje
ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
1)
2)

Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog osnivača,
a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti,
na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje
1)
2)

Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama
Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1.ovoga članka sastavni je dio radnih obveza.

Napredovanje u struci
1)

Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje dvije
razine i stjecati odgovarajuća zvanja.

2)
3)

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
1)
2)
3)

1)

Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o
radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Upis učenika
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u
prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u mjesecu lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi
dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje
razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj

i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
1)
2)
3)

4)
5)

Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u
skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
1)
2)
3)

Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i
treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.

Status učenika
1)
2)

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika
Članak 100.
1)

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.

2)

Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali,

savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih
radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

-

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
1)
2)

3)

Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te
o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah
izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.

Izostanak učenika s nastave
1)
2)

1)

2)

3)

1)
2)

Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna
dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni

3)
4)

centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola
s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko
društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili
dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
1)

Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Ocjenjivanje učenika
1)
2)
3)

Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1).
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku
od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja
ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog
predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan
(1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra
se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.

8)
9)

Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te
konačna ocjena.
10) Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
11) Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
1)
2)

Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Predmetni i razredni ispit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita Učiteljsko
vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 108.
ovog statuta.

Dopunski nastavni rad
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je
učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine.

Ponavljanje razreda
1)

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

1)
2)

Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.

3)

Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.

1)

Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog statuta.

1)
2)

1)

Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
1)

Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi
na dužem liječenju.

Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
1)

2)
3)

Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
1)

Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.

2)

Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.

Pohvale i nagrade učenicima
1)

1)

2)
1)
2)
3)

Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
- Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko
vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
1)
2)
3)
1)
2)

Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika
1)
2)

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj Škole.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegova zamjenika, između više kandidata.
Za predsjednika Vijeća učenika je izabran učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na isti način izabire se i zamjenik predsjednika Vijeća učenika
O tijeku sijednice Vijeća učenika vodi se zapisnik.

Ovlasti Vijeća učenika
1)

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja
učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)

2)

Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili
modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojnoobrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima
i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.

1)
2)
3)
4)

Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u
Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
1)

Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od
predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Izbor članova Vijeća roditelja
1)
2)
3)

1)
2)

Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku
školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za
Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode
razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće
roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti
ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja
je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne
živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
1)

Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj
Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
1)
2)
3)

Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za
predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju, dizanjem ruku.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se
zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja

1)

1)
2)

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život

i rad Škole te:
daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada Škole
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog
kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno
obrazovnim radom
imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz
reda roditelja koji nije radnik Škole
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani
zaključak Školskom odboru
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog
rada
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku
izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru
svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja
1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.

8)

Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i stručni
suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
1)
2)

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.

Radničko vijeće
1)
2)
3)
4)

Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije
radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provest
će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga
članka.

Skup radnika
1)
2)
3)
4)
5)

Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana
od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena
lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
1)
2)

3)

Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

4)

Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama
i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
1)

1)
2)
3)
4)
5)

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na
koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
1)
2)
3)

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole
1)
2)
1)
2)
3)

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.

Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
1)
2)

1)

Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
1)

Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i programom
rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti
1)

1)
2)
3)

1)
2)

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o radu školske knjižnice
- Kućni red
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim općim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.

Pojedinačni akti
Članak 155.

1)
2)

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.

Pedagoška dokumentacija i evidencije
1)

Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
1)

Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa zakonskim
odredbama.

Inspekcijski nadzor
1)

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom
1)

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor
1)

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
1)
1)
2)

Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 17. ožujka 2016. godine KLASA: 60202/16-01/13; URBROJ: 2129-24-01/16-1.

Predsjednik Školskog odbora:

________________________
Marijan Udiljak

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu _______________.

Ravnatelj Škole:
_____________
Ante Češljar
KLASA: 012-03/19-01/
URBROJ: 2129-24-01/19-04
Studenci,

NACRT
STATUTA

OSNOVNE ŠKOLE

KRALJA ZVONIMIRA

SEGET DONJI

(prijedlog za raspravu i usvajanje na školskom odboru)

_____________, ____________2018.

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) i članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18.) i
članka 60. Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji, Školski odbor Osnovne škole
kralja Zvonimira, na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost Osnivača Splitsko dalmatinske županije
KLASA:__________________, URBROJ:_______________ od
________ na ____ sjednici održanoj dana ___________ donio je:

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE KRALJA ZVONIMIRA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovim statutom pobliže se utvrđuju statusna obilježja, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i
predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela školske ustanove, izricanje
pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole kralja Zvonimira (u daljnjem tekstu: Škola)
sukladno zakonu i aktu o osnivanju.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li
korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Članak 2.
(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
(2) Škola je pravna osoba.
(3) Upisana je Rješenjem u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060000050 i u zajednički elektronski upisnik
školskih ustanova kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: osnivač).
II.

NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
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(1) Naziv Škole je Osnovna škola kralja Zvonimira.
(2) Sjedište Škole je u Segetu Donjem, Hrvatskih žrtava 92.
(3) Škola ima 1 područnu školu;
1. PŠ Ljubitovica
(4) Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.
Članak 5.
Škola obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
III. PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
(1) Škola koristi:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem
je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
2. dva pečata bez grba Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži
naziv i sjedište Škole, te knjigu u sredini,
3. jedan s grbom RH okruglog oblika promjera 25 mm,
4. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika širine 15 i dužine 55 mm koji sadrži puni
naziv i sjedište Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. toč.1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. toč. 2. i točke 3. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
(4) Prijemni štambilj se koristi kod evidencije primljene pošte i za poslovanje školske knjižnice.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i prijemnog štambilja odlučuje ravnatelj.

IV. DAN ŠKOLE
Članak 7.
(1) Škola ima dan Škole.
(2) Dan Škole obilježava se u mjesecu listopadu, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 8.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
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Članak 9.
(1) Ravnatelja Osnovne škole u slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i
sl.) u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojeg određuje
školski odbor.
(2) Školski odbor odredit će osobu koja zamjenjuje ravnatelja sve dok traju razlozi njegove
spriječenosti, a najdulje do isteka mandata.
(3) Školski odbor na prijedlog ravnatelja određuje učitelja ili stručnog suradnika za osobu koja
zamjenjuje ravnatelja, a koja ispunjava uvjete za ravnatelja propisane zakonom uz prethodno
pribavljenu suglasnost osobe da će obavljati poslove osobe koja zamjenjuje ravnatelja, ukoliko
bude izabrana.
(4) Ravnatelj ne može za osobu koja ga zamjenjuje predložiti učitelja ili stručnog suradnika koji
je član školskog odbora.
(5) Ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti predložiti osobu koja će ga mijenjati za to je ovlašten
predsjednik Školskog odbora.
(6) Školski odbor javnim glasovanjem određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova
ukupnog broja članova.
(7) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
(8) Školski odbor može u svakom trenutku razriješit osobu koja zamjenjuje ravnatelja i odrediti
za osobu koja zamjenjuje ravnatelja drugog člana učiteljskog vijeća.
VI. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada škole,
zakona i propisa donesenih na temelju zakona.
Članak 11.
(1) Škola obavlja djelatnost osnovnog školovanja kao javna služba.
(2) Na osnovi javnih ovlasti škola obavlja sljedeće poslove:
-

upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima
te vođenje odgovarajuće evidencije,
vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim
postignućima,
izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
izdavanja javnih isprava i drugih potvrda,
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronski
upisnik ustanova.

(3) Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.
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Članak 12.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Članak 13.
(1) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa.
(2) Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, programe i projekte te njihove kurikulume ako
nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
(3) Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima.
(4) Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelje i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
(5) Školski kurikulum donosi školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja.
(6) Škola je dužna do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i
obrazovanja dostaviti školski kurikulum te isti objaviti na mrežnoj stranici škole u skladu s
propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
(1) Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.
(2) Godišnji plan i program rada škole sadrži:
-

podatke o uvjetima rada
podatke o izvršiteljima poslova
godišnji kalendar rada
podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada
planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika
planove rada školskog odbora i stručnih tijela
plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama škole
podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja
školske ustanove

(3) Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, a donosi ga Školski odbor prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća
roditelja do 7. listopada za tekuću školsku godinu.
(4) Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
(5) Škola je dužna do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i
obrazovanja dostaviti godišnji plan i program rada te isti objaviti na web stranici škole u skladu s
propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
(1) Osnovno školovanje traje osam godina.
(2) Osnovno školovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu
djecu,
u
pravilu
od
šeste
do
petnaeste
godine
života.
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(3) Učenici s višestrukim teškoćama imaju pravo pohađati osnovnoškolski odgoj i
obrazovanje do 21. godine života.
Članak 16.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, a kada se steknu uvjeti i u jednoj
smjeni i s produženim cjelodnevnim boravkom o čemu odlučuje Školski odbor.
Članak 17.
(1) Nastava se izvodi:
-

u školi
u drugim ustanovama odnosno mjestima prema programskim sadržajima sukladno
školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu rada škole.
Članak 18.

(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
(2) Nastava se odvija putem predavanja, vježbi i praktičnih radova u skladu s nastavnim planom
i programom.
Članak 19.
Škola ima kabinetsku nastavu samo iz predmeta informatika.
Članak 20.
(1) Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj
skupini.
(2) Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine u skladu sa odlukom tijela državne
uprave u županiji odnosno Gradski ured ovlašten za poslove obrazovanja uz prethodno
mišljenje osnivača Škole.
(3) Nastavu i drugi stručno-pedagoški rad obavljaju učitelji i stručni suradnici.
(4) Za učenike od I. do IV. razreda nastava se organizira kao razredna, a za učenike od V. do
VIII. razreda kao predmetna.
(5) Ravnatelj škole koja ima područnu školu, a koja će privremeno ili u potpunosti prestati
s radom dužan je o tome dostaviti odluku Ministarstvu znanosti i obrazovanja u roku od
15 dana od dana donošenja odluke.
Članak 21.
U školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja
prema posebnom zakonu.
Članak 22.

(1) Za učenike Škole može se organizirati produženi boravak.

(2) Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi sukladno
propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
(3) Prehranu učenika škola organizira u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno
za zdravstvo.
Članak 23.
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(1) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanje zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
učenika.
(3) Rad učenika u izvannastavnim aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih
obveza.
(4) Nositelji izvannastavnih aktivnosti su učenici uz stručnu pomoć učitelja.
(5) Izvannastavne aktivnosti se planiraju školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom
rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi i drugih kurikularnih
dokumenata.
Članak 24.
(1) Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti.
(2) Rad u izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 25.
(1) U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja Škola surađuje s ustanovama, udrugama te drugim
pravnim i fizičkim osobama.
(2) Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu.
(3) U tu svrhu Škola organizira kulturno umjetničke manifestacije, športska natjecanja i sl.
Članak 26.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, Škola
može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije u mjestu i izvan mjesta u kojem je
smještena prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Članak 27.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Rad knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa u kojem se stručno-knjižnična djelatnost
obavlja u manjem opsegu ili uobičajeno i služi za ostvarivanje obrazovnog procesa.
(3) Knjižnica mora udovoljavati uvjetima koji su propisani standardima.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 28.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugog
odgojno-obrazovnog rada, pravno-kadrovskih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.
Članak 29.
(1) Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovog statuta u sjedištu i u
1. Područnoj školi u Ljubitovici.
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(2) U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od I do
VIII razreda.
(3) U područnoj školi Ljubitovica izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od I do IV razreda u kombiniranom odjeljenju (I - III r, II - IV r) i za učenike od V do VIII
razreda u čistom odjeljenju .
Članak 30.
(1) U školi se ustrojavaju:
-

stručno-pedagoška služba,
pravno-kadrovska služba,
računovodstveno –financijska služba,
pomoćno tehnička služba.

(2) Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada
Škole.
(3) Pravno-kadrovska služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, poslove vođenja i
čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanje prava učenika, roditelja i radnika, te
druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom
rada Škole.
(4) Računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole.
(5) Pomoćno-tehnička služba obavlja poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređajima, poslove održavanja čistoće objekta i okoliša, te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 31.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu.
(2) Kućni red donosi školski odbor nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću, vijeću
roditelja i vijeću učenika.
(3) Pravilnikom o kućnom redu utvrđuju se:
-

pravila i obveze ponašanja u školskoj ustanovi, unutarnjem i vanjskom prostoru
pravila međusobnih odnosa učenika
pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
radno vrijeme
pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
način postupanja prema imovini.
Članak 32.

Školski odbor nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi prema kojem
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
VIII. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
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Članak 33.
(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
-

Jednog člana školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće. Ako u školi nije
utemeljeno radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

(2) Šest članova školskog odbora imenuje i razrješava:
-

učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
osnivač, tri člana.
Članak 34.

(1) Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno
imenovani.
(2) Mandat članova školskog odbora teče od dana konstituiranja školskog odbora.
Članak 35.
(1) Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena ili se
protiv nje vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za članove školskog odbora iz redova Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja i skupa radnika, uz njihovu suglasnost pribavlja ravnatelj Škole prema Zakonu o
pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.
Članak 36.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
(3) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Učiteljskog vijeća koji je nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća.
(4) Svaki član učiteljskog vijeća može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
(5) Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
(6) O izborima se vodi zapisnik.
(7) U školski odbor se ne mogu predlagati osobe koje u Školi rade kao učitelji i stručni suradnici
temeljem ugovora o djelu.
Članak 37.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 36. ovog statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu njihovog prezimena.
Članak 38.
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(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća glasuju javno, dizanjem
ruke, izjašnjavajući se za ili protiv ili suzdržan.
(2) Učitelji ili stručni suradnici koji su prvi dobili najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog
vijeća imenuju se u Školski odbor.
(3) Sjednica učiteljskog vijeća može se održati i učiteljsko vijeće može pravovaljano odlučivati
ako je na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova učiteljskog vijeća.
Članak 39.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, glasovanje za te kandidate se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Članak 40.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora i imenovanja predstavnika
roditelja u Školski odbor i upoznati ih s odredbama ovog statuta i načinom izbora.
Članak 41.
(1) Vijeće roditelja predlaže i imenuje jednog člana Školskog odbora na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Roditelji za člana školskog odbora iz svojih redova ne mogu kandidirati radnika škole.
(3) Svaki roditelj – član Vijeća nazočan na sjednici vijeća roditelja može istaknuti svoju
kandidaturu ili predložiti drugog roditelja iz reda Vijeća roditelja za članstvo u Školskom odboru.
(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju
kandidaturu.
Članak 42.
(1) Sjednica Vijeća roditelja može se održati i vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati ako je
na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova Vijeća roditelja.
(2) Za člana Školskog odbora iz reda vijeća roditelja izabran je kandidat za kojeg je glasovala
većina nazočnih roditelja članova Vijeća roditelja javnim glasovanjem, dizanjem ruku,
izjašnjavajući se za ili protiv odnosno suzdržan.

Članak 43.
(1) Kandidat koji dobije najveći broj glasova, imenuje se u Školski odbor.
(2) U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja
sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Članak 44.
O radu sjednice Vijeća roditelja i predlaganju roditelja za člana Školskog odbora vodi se
zapisnik.
Članak 45.
Zapisnik sa sjednice učiteljskog vijeća i vijeća roditelja s imenovanim kandidatima za članove
školskog odbora obvezno se dostavlja ravnatelju najkasnije u roku do tri dana od dana
provedenih izbora.
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Članak 46.
Ravnatelj Škole dužan je izvjestiti osnivača o obvezi izbora i imenovanja članova u školski odbor
najmanje 45 dana prije isteka mandata školskog odbora.
Članak 47.
(1) Nakon imenovanja većine članova Školskog odbora, najkasnije u roku od 15 dana saziva se
konstituirajuća sjednica Školskog odbora.
(2) Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj.
(3) Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednicu vodi najstariji član školskog odbora
Članak 48.
(1) Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
-

izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora.
Članak 49.

(1) Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
(2) Članovi Školskog odbora ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je
obavljeno potvrđivanje mandata.
Članak 50.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
(2) Za zapisničara Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
(3) Svaki član Školskog odbora može predlagati ili biti predložen za predsjednika Školskog
odbora.
(4) Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
(5) Zapisničar školskog odbora imenuje se na svakoj sjednici školskog odbora.
(6) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi školskog
odbora biraju između sebe javnim glasovanjem, dizanjem ruku, izjašnjavajući se za ili protiv ili
suzdržan.
(7) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
(8) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora, najstariji član školskog odbora koji je vodio
sjednicu do izbora predsjednika predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 51.
(1) Ako pojedinom članu Školskog odbora iz članka 33. ovog statuta prije vremena prestaje
mandat provode se dopunski izbori.
(2) Dopunski izbori provode se u roku od 15 dana od dana nastupa okolnosti is stavka 1. ovog
članka.
(3) Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na
koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
(4) Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 36. do 45. ovog statuta.
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Članak 52.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora saziva predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti zamjenik predsjednika školskog odbora.
(3) Prijedlog za sazivanje može dati svaki član školskog odbora.
(4) Predsjednik školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu školskog odbora ako to traži 1/3
članova školskog odbora ili ravnatelj.
(5) Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovog članka, a radi se o ispunjenju zakonskih
obveza Škole, sjednicu školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
(6) Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi u sjedištu škole.
Članak 53.
(1) Predsjednik školskog odbora ima obvezu sazivanja, pripremanja sjednica, predsjedavanje i
rad na sjednici.
(2) Predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu Školskog odbora pismeno putem poziva, a u
hitnim slučajevima koji ne trpe odgodu predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu telefonski,
telegrafski, usmeno ili putem elektronske pošte najmanje 2 dana prije održavanja sjednice.
(3) Poziv za sjednicu se članovima Školskog odbora dostavlja najmanje 5 dana prije održavanja
sjednice.
(4) Uz poziv se dostavlja materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda i zapisnik prethodne
sjednice.
(5) Pozive urudžbira i otprema tajnik Škole.
Članak 54.
(1) Član školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća i iz reda Vijeća roditelja može biti razriješen
prije isteka mandata:
-

-

-

ako to sam zatraži,
ako mu kao učitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos,
ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole, najkasnije u roku 60
dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi,
ako tijelo koje ga je izabralo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru,
ako prosvjetni inspektor utvrdi da ne ispunjava obveze člana Školskog odbora
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole odnosno ako poslove iz svog
djelokruga obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole
ako je član lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je oduzeto pravo življenja s
njegovim djetetom, ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno
približava, ako mu je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako
je lišen poslovne sposobnosti
ako član privremeno ili trajno ne može ispunjavati obveze koje ima prema zakonu,
osnivačkom aktu ili ovom statutu
ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
školskog odbora.

(2) Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje većina članova učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda vijeća roditelja može dati najmanje većina roditelja iz vijeća roditelja.
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(3) Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo i imenovalo člana Školskog odbora, javnim
glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova nazočnih te o tome obavještava Školski odbor i
provodi postupak za izbor i imenovanje novog člana Školskog odbora.
Članak 55.
(1) Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
(2) Odluku o raspuštanju školskog odbora donosi ured državne uprave.
Članak 56.
(1) Odlukom o raspuštanju školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje školski odbor.
(2) Na sastav, imenovanje, način rada i ovlasti povjerenstva primjenjuju se odredbe Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
(1) Član školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata ako je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan
u isti školski odbor.
(2) Članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je školski odbor raspušten zato što nije obavljao
poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili je te
poslove obavljao na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Članak 58.
(1) Članovi Školskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga Školskog odbora odlučuju na sjednici
većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke,
rješenja ili zaključka.
(3) Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga akta za koji glasuju.
(4) Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Članak 59.
(1) Zapisnik sa sjednica Školskog odbora vodi zapisničar.
(2) Zapisnik sadrži slijedeće stavke:
-

redni broj sjednice;
mjesto i datum održavanja sjednice;
vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice;
podatke o prisutnima, odsutnima i pozvanima;
otvaranje skupa i utvrđivanje kvoruma;
dnevni red sjednice;
konstatacija da je dnevni red prihvaćen;
verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice školskog odbora;
razrada dnevnog reda i zaključaka;
potpis predsjednika Školskog odbora i zapisničara;
svaka stranica mora biti numerirana.
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Članak 60.
Školski odbor:
1. imenuje ravnatelja škole uz suglasnost ministra
2. razrješava ravnatelja Škole te imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.
3. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.
4. sklapa ugovor o radu sa novoizabranim ravnateljem škole.
5. daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi
6. donosi:
-

na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost osnivača statut, njegove izmjene i dopune;
na prijedlog ravnatelja opće akte škole, njihove izmjene i dopune;
na prijedlog ravnatelja godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršenje;
školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja;
odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole;
na prijedlog ravnatelja financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun škole;
prijedlog plana razvojnog programa škole;
Pravilnik o kućnom redu u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem
učenika;
Etički kodeks u suradnji s Učiteljskim vijećem.

7. odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača:
-

o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine bez obzira na njezinu
vrijednost
o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te vrijednosti iznad
100.000,00 kuna;
o uporabi viška prihoda u skladu s osnivačkim aktom;
o davanju u zakup objekata i prostora Škole.

8. odlučuje:
-

o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 70.000,00
do 100.000,00 kuna;
o financijskom planu i godišnjem obračunu;
o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi;
o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;
o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti;
o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada
je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije ;
o osnivanju učeničkih zadruga i školskih športskih društava.

9. predlaže osnivaču:
-

promjenu naziva i sjedišta Škole,
statusne promjene,
promjenu djelatnosti.
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10. predlaže ravnatelju:
-

mjere poslovne politike.

11. razmatra:
-

predstavke i prijedloge građana u svezi sa radom Škole,
razmatra rezultate obrazovnog rada.

(2) Školski odbor daje osnivaču i ravnatelju Škole prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad
i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju i ovim statutom.
Članak 61.
(1) Sjednici Školskog odbora dužan je prisustvovati i ravnatelj Škole, ali bez prava
odlučivanja.
(2) Sjednicama Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik
Školskog odbora.
Članak 62.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

Članak 63.
(1) Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
(2) Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 64.
(1) Članovi povjerenstava i radnih skupina biraju se između radnika Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna radna obveza.
(2) Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji
se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, školski odbor
može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole uz njihovu
suglasnost.
IX. RAVNATELJ ŠKOLE
Članak 65.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole.
Članak 66.
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(1) Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje Školski odbor, a objavljuje se u
Narodnim novinama i na mrežnim stranicama školske ustanove.
(2) Ravnatelja imenuje Školski odbor uz suglasnost ministra znanosti i obrazovanja .
(3) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina i ista osoba može biti ponovno imenovana.
(4) U natječaju se utvrđuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj, naznaku «Za natječaj za izbor
i imenovanje ravnatelja - ne otvarati», isprave koje kandidati uz prijavu trebaju dostaviti, uputu za
kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima i rok u kojem će
kandidati biti obaviješteni o rezultatima izbora.
(6) Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program
rada za mandatno razdoblje.
(7) Dodatne kompetencije za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
(8) Nužne uvjete mora ispunjavati svaki kandidat za ravnatelja škole za razliku od
dodatnih kompetencija koje se dodatno vrednuju pri izboru ravnatelja, ali ih ne moraju
ispunjavati kandidati za ravnatelja škole.
(9) Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za kandidate pribavlja uz njihovu suglasnost
aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji.
(10) Dokazi o ispunjenosti uvjeta (nužnih i dodatnih kompetencija) dostavljaju se u
izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 67.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne uvjete sukladno Zakonu.
a) DODATNE KOMPETENCIJE

Članak 68.
(1) Poznavanje stranog jezika kandidati dokazuju ispravom sukladnom Europskom
referentnom okviru za jezike koja opisuje stupnjeve znanja stranog jezika, diplomom
odnosno svjedodžbom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem ili potvrdom škole
stranih jezika o završenom stupnju znanja stranog jezika te druga javna isprava kojom se
dokazuje poznavanje stranog jezika i postignutog stupnja.
(2) Osnovne digitalne vještine kandidati dokazuju ispravom iz koje je vidljivo da je
kandidat osposobljen za sigurnu i kritičku uporabu informacijsko – komunikacijske
tehnologije za rad, u osobnome i društvenom životu te u komunikaciji, sukladno
Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i
srednjoškolsko obrazovanje i razina stručnosti (diploma odnosno svjedodžba o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti, uvjerenje odnosno potvrda o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina izdane od ovlaštene pravne osobe).
(3) Iskustvo rada na projektima kandidati dokazuju ispravom ili potvrdom o obavljanju
poslova na projektima.

b) VREDNOVANJE DODATNIH KOMPETENCIJA
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Članak 69.
(1) Vrednovanje dodatnih kompetencija iz članka 66. stavak 7. ovog Statuta,
odnosno rangiranje po bodovima obavlja Školski odbor na sljedeći način:
-

poznavanje stranog jezika 1 bod
osnovne digitalne vještine 1 bod
iskustvo rada na projektima 1 bod

(2) Bodovi pod stavkom 1. ovog članka ne zbrajaju se u slučaju poznavanja više stranih
jezika i u slučaju sudjelovanja na više projekata.
Članak 70.
(1) Prijave kandidata dostavljene na natječaj za ravnatelja škole treba urudžbirati i otisnuti
prijemni štambilj na neotvorenu omotnicu.
(2) Urudžbirane omotnice otvara predsjednik Školskog odbora na sjednici Školskog odbora.
(3) Prijave na natječaj se razmatraju abecednim redom, gdje se utvrđuje koji kandidati
ispunjavaju nužne uvjete, da li je kandidat dostavio dokaze o dodatnim kompetencijama,
da li je dostavljena dokumentacija koja se natječajem tražila i da li su ponude dostavljene
u propisanom roku.
(4) Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Članak 71.
(1) Školski odbor utvrđuje da li kandidat ispunjava nužne uvjete i ako je kandidat stekao
dodatne kompetencije, školski odbor provodi vrednovanje tih kompetencija sustavom
bodovanja koji omogućuje rangiranje kandidata prema članku 69. ovog Statuta.
(2) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor
utvrđuje listu od dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, skupu radnika i Školskom odboru osim ako se na natječaj javio samo jedan
kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
(3) Ako dva ili više kandidata ostvaruju jednak broj bodova na listi iz stavka 1. ovog
članka, Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, zboru radnika i Školskom odboru dostavlja se
lista na kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
(4) U slučaju kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova osoba
koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, Učiteljskom vijeću,
Vijeću roditelja, skupu radnika i Školskom odboru dostavlja se lista na kojoj su navedeni
samo kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
(5) U slučaju kada niti jedan od prijavljenih kandidata ne posjeduje dodatne kompetencije
iz članaka 68. ovog Statuta, a jedan ili više kandidata ostvaruje prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu, Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, skupu radnika i Školskom
odboru dostavlja se lista na kojoj su navedeni samo kandidati koji ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
(6) Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja i Skup radnika dužni su u roku od 5 dana od dana
održavanja sjednice školskog odbora sazvati sjednicu odnosno skup radnika koji na sjednici /
skupu radnika tajnim glasovanjem odlučuju o kandidatima koji ispunjavaju uvjete za ravnatelja.
(7) Pisani zaključak o glasovanju učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te skupa radnika dostavlja se
školskom odboru u roku od dva dana nakon održane sjednice odnosno skupa radnika.
Članak 72.
(1) Kandidati s liste najbolje rangiranih kandidata predstavljaju program rada
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za mandatno razdoblje na sjednicama učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika i
školskog odbora.
(2) Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale
elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju.
(3) Kandidati se pozivaju za predstavljanje programa rada za mandatno
razdoblje pismeno na adresu stanovanje (telegramom) ili putem e-mail adrese ako su je
kandidati u prijavi dostavili.
(4) Ako uredno pozvani kandidat ne pristupi zakazanom predstavljanju, smatrat će se da
je odustao od natječaja.
(5) U pozivu se obvezno naznačuje vrijeme i mjesto predstavljanja programa
rada za mandatno razdoblje.
(6) Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja i skup radnika pristupa glasovanju o kandidatima za ravnatelja.

Članak 73.
(1) Postupak izbora ravnatelja provodi izborno povjerenstvo od 3 člana (predsjednik i 2 člana).
(2) Izborno Povjerenstvo bira tijelo (Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja, skup radnika) koje provodi
izbor kandidata za ravnatelja. Član izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za ravnatelja.
(3) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje listu kandidata za ravnatelja i prema listi
izrađuju se glasački listići čiji broj mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici Učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja, skupu radnika na kojoj se provodi tajno glasovanje o izboru kandidata za
imenovanje ravnatelja.
(4) Glasački listić sadrži:
1) naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja škole ,
2) abecednim redom popis kandidata za ravnatelja i
3) pečat škole.
(5) Član Učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika treba glasovati tako da na glasačkom
listiću zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg glasuje.
(6) Ukoliko se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, na glasačkom listiću članovi Učiteljskog
vijeća, vijeće roditelja i skupa radnika tajnim glasovanjem obavljaju izbor / neizbor kandidata.
(7) Važeći je glasački listić na kojem je zaokružen samo jedan kandidat.
(8) Nakon završetka glasovanja predsjednik izbornog povjerenstva uz nazočnost članova
izbornog povjerenstva prebrojava glasove i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih
glasova.
(9) Kandidat za ravnatelja škole je onaj koji je dobio većinu glasova nazočnih članova
Učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika
(10) O izborima se vodi zapisnik.
(11) Zapisnik vodi član izbornog povjerenstva.
(12) Nakon završenog glasovanja Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja te skup radnika donose pisani
zaključak koji se dostavlja školskom odboru u skladu sa člankom 71. stv. 7. ovog statuta.
(13) Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
skupa radnika.
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Članak 74.
(1)Temeljem dostavljenih pisanih zaključaka o glasovanju Učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te
skupa radnika predsjednik školskog odbora je obvezan sazvati sjednicu školskog odbora u roku
od dva dana nakon što zaprimi sve potrebne zaključke.
(2) Najbolje rangirani kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje i na
sjednici Školskog odbora.
(3) Nakon što kandidati predstave program rada i na temelju dostavljenih zaključaka Školski
odbor javnim glasovanjem donosi odluku o imenovanju kandidata za ravnatelja koja stupa na
snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
(4) U postupku imenovanja ravnatelja članovi školskog odbora iz redova učiteljskog vijeća, vijeća
roditelja te skupa radnika na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je
imenovalo u školski odbor.
(5) Kada je član školskog odbora iz redova učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te skupa radnika
kandidat u postupku imenovanja ravnatelja ima pravo glasovanjem iznositi stajališta tijela koje
ga je izabralo.
(6) Ako glasuje suprotno od stajališta tijela koje ga je izabralo, njegov glas neće se uzimati u
obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja.
(7) Za imenovanog kandidata školski odbor dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
(8) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
(9) Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja se ponavlja.
Članak 75.
(1) Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad
te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
(2) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od 5 godina.
Članak 76.
(1) Osoba koja je imenovana ravnateljem škole, a koja u školi ima sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika na njegov će zahtjev taj ugovor o
radu mirovati do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dva uzastopna mandata.
(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ima se pravo vratiti na rad u školu na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
protivnom joj prestaje radni odnos.
(3) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje
zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.
Članak 77.
(1) Ako školski odbor prema natječaju pravodobno ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja
dužnosti ravnatelja.
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(2) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i u slučaju razrješenja ravnatelja.
(3) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(4) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(5) Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se bez postupka propisanog za imenovanje ravnatelja na
sjednici Školskog odbora tajnim glasovanjem.
(6) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
(7) Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o radu
na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
(8) Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.“
(9) Podaci o imenovanom vršitelju dužnosti ravnatelja obvezno se upisuju u sudski registar.
(10) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je kao izabranom
kandidatu za ravnatelja ministar uskratio suglasnost.
Članak 78.
(1) Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom i provedbenim propisima:
-

predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada
predlaže školskom odboru statut i opće akte
predlaže školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
provodi odluke stručnih tijela i školskog odbora
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
planira rad, saziva i vodi sjednice učiteljskog vijeća
predlaže školski kurikulum u suradnji s učiteljskim vijećem
poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog
neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa
brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove
odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
surađuje s učenicima i roditeljima
surađuje s osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
organizira i vodi poslovanje Škole
donosi plan radnih mjesta
donosi plan nabave dugotrajne imovine
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na
zakonu, podzakonskom ili općem aktu
izvješćuje osnivača o nemogućnosti utemeljenja Školskog odbora
izdaje radne naloge radnicima
imenuje razrednike
izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine do
vrijednosti od 70.000,00 kuna
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede,
predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja
radne sposobnosti,
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-

izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
odobrava izlete i ekskurzije učenika
izdaje učiteljima i stručnim suradnicima rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju
utvrđuje dežurstva učitelja i raspored sati dnevnog trajanja nastave
saziva sjednice razrednog i učiteljskog vijeća i predsjedava im
zabranjuje u školi svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja
obavlja druge poslove utvrđene statutom i drugim općim aktima Škole te poslove za
koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena
druga tijela Škole.
Članak 79.

Ravnatelj može osnivati školska povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 80.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.
Članak 81.
Ravnatelju škole ugovor o radu prestaje:
-

smrću ravnatelja školske ustanove,
istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
na kraju školske godine u kojoj je ravnatelj škole navršio 65 godina života i 15 godina
mirovinskog staža,
sporazumom ravnatelja i školske ustanove,
dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
otkazom školske ustanove.
Članak 82.

(1) Školski odbor razriješit će ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan:
-

u slučajevima propisanim člankom 44. Zakonom o ustanovama
kada zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole
prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.

(2) Svaki član školskog odbora može predložiti razrješenje ravnatelja.
(3) Prijedlog člana školskog odbora za razrješenje ravnatelja mora biti u pisanom obliku i
obrazložen.
(4) Kada školski odbor zaprimi prijedlog za razrješenje ravnatelja od svog člana ili od
prosvjetnog inspektora, utvrdit će postoji li utemeljenost prijedloga.
(5) Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u
roku do tri dana izjasni o tim razlozima.
(6) Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, odnosno nakon isteka roka iz stavka
5. ovoga članka, školski odbor će odlučiti o razrješenju ravnatelja u roku od 15 dana od dana
primitka prijedloga za razrješenje.
(7) O prijedlogu za razrješenje članovi će odlučiti tajnim glasovanjem.
(8) Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu
za razrješenje izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja.
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(9) Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a povjerenstvo ministarstva procijeni da je prijedlog opravdan,
ravnatelja će razriješiti ministar.
Članak 83.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stv. 2. točka 1. Zakona o
ustanovama škola će tada s ravnateljem zaključiti sporazum o prestanku ugovora o radu u
pisanom obliku.
Članak 84.
(1) Kada se ravnatelj razrješuje zbog razloga navedenih u članku 44. stv. 2. točka 3. i 4.
Zakona o ustanovama škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
(2) Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
(3) Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu samo
ako je tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema zakonu o
ustanovama.
(4) Tužba iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnom sudu prema sjedištu škole u roku od
30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
X. TAJNIK ŠKOLE
Članak 85.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj
može za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
(4) Djelokrug rada tajnika propisan je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
XI. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 86.
Stručna tijela škole su:
-

učiteljsko vijeće
razredno vijeće
Članak 87.

Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole.
Članak 88.
(1) Učiteljsko vijeće radi na sjednicama.
(2) Sjednice učiteljsko vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
(3) Učiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
(4) Na sjednicama učiteljskog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem, podizanjem ruku.
(5) Učiteljsko vijeće:
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-

obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada škole,
predlaže Školski kurikulum Školskom odboru,
ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine,
predlaže imenovanje razrednika,
predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika,
analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje,
odlučuje o nagradama učenika
izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno.-obrazovne
djelatnosti i o prijedlogu pravilnika o kućnom redu,
glasuje o kandidatima za ravnatelja škole o čemu pisani zaključak dostavlja školskom
odboru,
obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 89.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Članak 90.
(1) Razredno vijeće radi na sjednicama.
(2) Sjednice saziva i predsjedava im razrednik.
(3) Odluke Razrednog vijeće donose se većinom glasova prisutnih članova.
(4) Na sjednicama razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem, podizanjem ruku.
(5) Razredno vijeće:
-

skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,
utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća,
predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
raspravlja o opisnoj ocjeni iz vladanja učenika,
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima škole.
Članak 91.

(1) Svaki razredni odjel ima razrednika.
(2) Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.
(3) Razrednika određuje ravnatelj na prijedlog učiteljskog vijeća.
(4) Razredni učitelj u prva četiri razreda ujedno je i razrednik razrednog odjela.
(5) Razrednik:
-

skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,
prati rad učenika odjela i skrbi o njemu,
ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz
jedne škole u drugu i drugu razrednu dokumentaciju,
podnosi izvješća o radu razrednog odjela,
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno staratelje o postignutim rezultatima,
poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza,
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-

predlaže pedagošku mjeru,
obavlja druge poslove sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona,
ovim statutom i drugim općim aktima škole.

XII. RADNICI ŠKOLE
Članak 92.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji i stručni suradnici kao i drugi stručni, administrativni i pomoćnotehnički radnici.
(3) Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može
na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, u odgojno-obrazovni
proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni
nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti.
Članak 93.
(1) Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
(2) Usavršavanje iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
(3) Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom
kršenju tih prava osobito o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja, nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja odmah izvijestiti ravnatelja
škole koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi.
Članak 94.
(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu,
podzakonskim aktima i općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
(2) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole.

Članak 95.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, općim aktima Škole,
ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
XIII. UČENICI ŠKOLE
Članak 96.
(1) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života, koje je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete stranca koje je do 1. travnja
tekuće godine navršilo šest godina života Škola će upisati u prvi razred ako mu je odobren stalni
boravak, privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.
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(2) Škola će upisati u prvi razred i djecu koja do 31. ožujka tekuće godine nemaju šest godina
života na zahtjev roditelja ili skrbnika sukladno rješenju ureda državne uprave odnosno gradskog
ureda nadležan za poslove obrazovanja.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno
rješenju ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda, djetetu se može odgoditi upis u prvi
razred osnovne škole za jednu školsku godinu.
Članak 97.
Učenik se u pravilu upisuje u školu kojoj pripada prema upisnom području, a iznimno se može
upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području:
-

ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u
osnovnoj školi u koju se upisuje
ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i
pismu nacionalnih manjina
ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba
Članak 98.

U prvi razred Škola će upisati samo djecu za koju je povjerenstvo za utvrđivanje psiho-fizičkog
stanja djeteta potvrdilo da su sposobna započeti sa osnovnim školovanjem.
Članak 99.
(1) Upis u prvi razred Škola provodi prema programu upravnog tijela županije odnosno
Gradskog ureda.
(2) Upis učenika provodi povjerenstvo, koje imenuje upravno tijelo županije odnosno Gradskog
ureda.
(3) Upis se provodi do početka školske godine.
Članak 100.
(1) Kao relevantni podaci za upis u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matične knjige
rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski državljani, potvrde o prebivalištu ili boravištu
roditelja odnosno skrbnika, te podaci koje Školi dostavi ovlašteno upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 98. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje i razvoj učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika, dosjea i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 101.
Na završetku svakog razreda osnovne škole učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
Članak 102.
(1) Škola će u skladu sa zahtjevom roditelja, učenika koji je pohađao nastavu u drugoj Školi,
upisati u odgovarajući razred uz suglasnost ravnatelja.
(2) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i zatražiti
od te Škole da ispiše učenika.
(3) U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
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uključivanja u nastavu tog stranog jezika, a ako se taj strani jezik ne uči u Školi, obvezna je
učeniku omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
(4) Pisanu i usmenu provjeru znanja stranog jezika provodi tročlano povjerenstvo kojeg imenuje
ravnatelj škole u kojoj učenik nastavlja školovanje.
(5) Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave i roditelja učenika.
(6) Ako učenik ponavlja razred škola mu je dužna omogućiti učenje stranog jezika koji mu je bio
prvi strani jezik.
Članak 103.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Članak 104.
(1) Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i
koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred temeljem Rješenja o priznavanju istovjetnosti svjedodžbe radi nastavka naobrazbe.
(2) Posebnu pomoć Škola je dužna pružati učenicima koji imaju pravo na školovanje u Republici
Hrvatskoj, a koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.
Članak 105.
(1) Učenici imaju pravo:
-

biti obaviješteni o svim pitanjima koja se na njih odnose;
na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu;
na uvažavanje njihovog mišljenja;
na pomoć drugih učenika škole;
na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju i školskom odboru;
na sudjelovanje u radu vijeća učenika;
na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada
koristiti objekte Škole i materijalne pogodnosti u skladu s njihovom namjenom
koristiti sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja
ustrojavati razredne oblike kulturno-umjetničkih i športskih sadržaja

(2) Učenici su obvezni:
-

ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja i drugih radnika škole, a koje
su u skladu s pravnim propisima i kućnim redom;
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva;
redovito pohađati nastavu i izvršavati druge školske obveze
savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima škole
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
pridržavati se pravila kućnog rada
pravodobno opravdavati izostanke i zakašnjenja.

(3) Ravnatelj i učitelji dužni su omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
(4) Učitelji i stručni suradnici i ostali radnici škole dužni su poduzimati mjere zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
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zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah
izvijestiti ravnatelja škole koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi odnosno drugom nadležnom
tijelu.
(5) Sva školska tijela dužna su surađivati s pravobraniteljem za djecu i na njegov zahtjev
podnositi izvješća i odgovarati na upite, odnosno pravobranitelju za djecu osigurati dostupnost i
uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu učenika bez obzira na
stupanj njihove tajnosti.
Članak 106.
(1) Izostanke i zakašnjenja učenika na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada može se
opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili
pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova
u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima,
škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je
učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i
drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi najkasnije u roku
od 5 dana od povratka učenika na nastavu.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl.
(3) Izostanak s nastave u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
-usmeno ili na pisani zahtjev učitelj za izostanak tijekom nastavnog dana prije početka nastave,
-pisano razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana najkasnije 1 dan
prije izostanka,
-pisano ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana najkasnije 3 dana prije
izostanka,
-pisano učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana najkasnije 8 dana
prije izostanka.
(4) Roditelj odnosno skrbnik može, više puta godišnje, osobno ili pisanim putem opravdati
izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev
za odobrenjem sukladno stavku 3. ovoga članka.
(5) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
(6) Roditelj odnosno skrbnik može opravdati izostanak djeteta koje ima teškoće u razvoju, a koje
uzrokuju nemogućnost dolaska u školu dva dana zbog velikih bolova samo ako je to učinio na
dan kada dijete treba izostati i to za najviše tri nastavna dana.
(7) Pisani zahtjev roditelja odnosno skrbnika dostavljen e-poštom smatra se pravovaljanim
načinom dostavljanja zahtjeva za opravdanim izostankom učenika.
(8) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavka 1.,3.,4.,5 ovoga članka.
Članak 107.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured nadležan za poslove obrazovanja i centar
za socijalnu skrb.
Članak 108.
Zabranjeno je tjelesno kažnjavanje učenika i udaljavanje učenika s nastave.
Radnik koji postupi suprotno čini tešku povredu radne obveze.
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XIV. ISPITI
Članak 109.
(1) Učenik ili roditelj učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani
zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
(4) Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
(5) Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad.
Članak 110.
(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
(2) Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 111.
(1) Članove ispitnog povjerenstva određuje učiteljsko vijeće.
(2 )Povjerenstvo ima tri člana:
-

predsjednika (razrednik)
ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta)
Članak 112.

(1 )Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2 )Iz kojih će se predmeta polagati pismeni i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni određuje
učiteljsko vijeće.
(3) Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
(4) Ako se ispit provodi pismeno i usmeno, najprije se provodi pismeni dio ispita, a zatim usmeni.
Članak 113.
(1) Pisani dio ispita traje najmanje 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najmanje 30 minuta.
Članak 114.
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Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje ispitno povjerenstvo. Pitanja na usmenom dijelu ispita
mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi ispitnog povjerenstva.
Članak 115.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(3) Ako povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 116.
(1) Ocjena ispitnog povjerenstva je konačna.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od ocjene koja je učeniku zaključena na kraju
nastave.
(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred
novim povjerenstvom.
Članak 117.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
Članak 118.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 119.
(1) Učenik ili njegov roditelj odnosno skrbnik koji traže izuzeće predmetnog učitelja iz sastava
ispitnog povjerenstva treba u roku od 24 sata od dana saznanja sastava povjerenstva podnijeti
zahtjev učiteljskom vijeću iz kojeg je vidljivo zbog čega se traži izuzeće.
(2) Učiteljsko vijeće može donijeti odluku o izuzeću predmetnog učitelja iz sastava ispitnog
povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev učenika o izuzeću opravdan.
Učiteljsko vijeće je dužno odgovoriti na zahtjev učenika u roku od dva dana od dana primitka
učenikova zahtjeva.
(3) Ako učenik ili njegov roditelj odnosno skrbnik nije zadovoljan odgovorom učiteljskog vijeća
može zaštitu svojih prava tražiti pred Školskim odborom.
1. Popravni ispit
Članak 120.
(1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
rad koji je učenik dužan pohađati.
(2) Dopunski rad utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
(3) Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
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(4) laznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(5) Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena nakon
dopunskog nastavnog rada, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske
godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.

Članak 121.
(1) Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
(2) Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
(3) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz najmanje tri (3) nastavna
predmeta upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 122.
(1) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj škole.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
-

predsjednika (razrednik)
ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta)
Članak 123.

Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 111. do 117. ovoga Statuta.
Članak 124.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Članak 125.
Neposredni nadzor nad radom ispitnog povjerenstva provodi ravnatelj.
2. Predmetni ili razredni ispiti
Članak 126.
(1) Učenik se upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog ispita u slijedećim slučajevima:
-

bolest u dužem trajanju
neocijenjen iz jednog ili više nastavnih predmeta
drugi opravdani razlozi koje kao takve ocjeni razredno vijeće
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(2) Učenicima koji sudjeluju na školskom, županijskom i državnom natjecanju izostanci s
nastave neće ući u ukupan broj izostanaka zbog kojih bi bili upućeni na predmetni ispit
Članak 127.
(1) Predmetni ili razredni ispiti polažu se u dva redovna roka, krajem lipnja i krajem kolovoza, te
izvan navedenih rokova ako to uvjetuju razlozi spriječenosti.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
(3)Učiteljsko vijeće utvrđuje ispitne rokove.
Članak 128.
(1) Predmetni i razredni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje učiteljsko vijeće.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
-

predsjednika (razrednik)
ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta)
Članak 129.

Prije pristupanja učenika ispitu utvrđuje se njegov indentitet i obavlja uvid u pedgošku
dokumentaciju na osnovi koje je odobreno polaganje ispita.
Članak 130.
(1) Učenik koji pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita, podnosi razrednom vijeću
zahtjev za polaganje ispita u kojem navodi razred i predmete koje polaže.
(2) Učenik ne može polagati više od dva predmeta u jednom danu.
Članak 131.
Učiteljsko vijeće utvrđuje ispitne rokove.
Članak 132.
(1) Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 80 minuta.
(3) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
Članak 133.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
Članak 134.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 135.
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(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog
ispitivača te konačnu ocjenu.
(2) Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

Članak 136.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili
razrednom ispitu, ravnatelj je dužan omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog
kojih nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 137.
(1) Ako učenik nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdilo povjerenstvo ima pravo pismenog
prigovora školi u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti.
(2 )Ako učiteljsko vijeće ocijeni prigovor opravdanim, škola organizira ponovni ispit pred drugim
ispitnim povjerenstvom u roku od 3 dana nakon uvažavanja prigovora.
(3) Na odluku drugog ispitnog povjerenstva učenik nema pravo prigovora.
Članak 138.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti .
XVI. POHVALE I NAGRADE

a) mjere poticanja
Članak 139.
(1) Učenici koji se ističu u učenju (odličan uspjeh na kraju nastavne godine), u ponašanju
(uzorno vladanje i redovito pohađanje nastave) i u drugim korisnim aktivnostima (sudjelovanje
na školskim, kulturnim i sličnim natjecanjima, poticanje prijateljskih i humanih odnosa u
razrednom odjelu...) mogu biti usmeno i pismeno pohvaljeni odnosno nagrađeni.
(2) Učenici koji svladavaju nastavno gradivo po prilagođenom programu temeljem rješenja o
primjerenom obliku školovanja učenika s teškoćama u razvoju mogu biti usmeno i pismeno
pohvaljeni odnosno nagrađeni.
(3) Cilj mjere poticanja je podržavati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i
djelovanjima.
Članak 140.
(1) Pohvale mogu biti:
-

Pismene pohvale (pohvalnice) koje daje razredno vijeće u obliku povelje, priznanja (u
obliku medalja, pokala i sl.), plakete, diplome i sl.
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-

Usmene pohvale koje izriče razrednik, a mogu biti objavljene na sjednici stručnih
tijela škole, na skupovima u svezi obilježavanja prigodnih događaja, svečanostima
povodom završetka školske godine.

(2) Nagrade dodjeljuje učiteljsko vijeće, a mogu biti:
-

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije,
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti ,
novčane nagrade.
Članak 141.

Pohvale i nagrade iz članka 141. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
Članak 142.
Pohvale i nagrade osim razrednika, razrednog vijeća i učiteljskog vijeća mogu predlagati i
učenici, ravnatelj, školski odbor, te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Članak 143.
(1)O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2)O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
Članak 144.
(1) Pisana pohvala izdaje se na odgovarajućem obrascu.
(2) Obrazac pisane pohvale utvrđuje učiteljsko vijeće.
(3) Pisanu pohvalu potpisuje predsjedavatelj tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj.

XVII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 145.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednike,
zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(2) Za predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela izabrani su učenici
koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
(3) Glasovanje je tajno.
(4) Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela
rukovodi razrednik.
Članak 146.
(1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
(2) Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
Članak 147.
(1) Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje
aktivnosti razrednog odjela.
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(2) Blagajnik je dužan prikupljeni novac odgovorno čuvati i predati ga zajedno s evidencijom
razredniku koji je dužan učeniku izdati potvrdu o primitku novca.
XVIII. VIJEĆE UČENIKA
Članak 148.
(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika škole.
(2) Prvu konstituirajuću sjednicu saziva ravnatelj nakon što su izabrani svi predsjednici razrednih
odjela te rukovodi sjednicom do izbora predsjednika vijeća učenika
Članak 149.
(1) Članovi vijeća učenika škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika škole.
(2) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(3) Glasovanje je javno, podizanjem ruku.
Članak 150.
Mandat predsjednika i članova vijeća učenika je godinu dana, s tim da isti učenici mogu biti
ponovno izabrani.
Članak 151.
Na sjednici vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi u bilježnici tvrdih korica.
Članak 152.
(1) Sjednice Vijeća učenika održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno u prostoriji
škole.
(2) Sjednica se može održati ako je prisutna polovica predstavnika vijeća.
Članak 153.
Vijeće učenika škole:
-

priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i
uspjeh u školovanju
sudjeluje u izradi programa izvannastavnih aktivnosti
predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
raspravlja o Pravilniku o kućnom redu i Etičkom kodeksu neposrednih nositelja
odgojno-obrazovnih djelatnosti
pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza
aktivno sudjeluje u različitim oblicima rada u školi
poduzima mjere i aktivnosti na razvijanju prijateljskih odnosa u školi
obavlja i druge poslove vezane za život i rad učenika Škole.
Članak 154.

Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama
učenika, bez prava odlučivanja.
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XIX. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 155.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Članak 156.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3)Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se po potrebi više puta tijekom školske godine.
Članak 157.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave te ostalih
oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen i dužni su izostanke učenika
pravodobno opravdati, osobno dolaskom u školu ili pisanim zahtjevom.
Članak 158.
(1) Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz članka 158. ovoga statuta, škola mu je dužna uputiti
pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima škole.
(2) Ako roditelj učestalo zanemaruje svoje obveze škola je dužna o tome obavijestiti ured
državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja i nadležnu ustanovu socijalne skrbi.
Članak 159.
(1) Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti o ponašanju učenika izvan Škole.
(2) Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, u skladu s općim propisima obveznog prava.
Članak 160.
(1) Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.
(2) U skladu s odlukama školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose
na troškove:
-

popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe,
oštećenja namještaja i ostale imovine škole,
školskih izleta i ekskurzija,
kino predstava,
kazališnih predstava,
priredaba i natjecanja,
osiguranje učenika,
usluge kopiranja,
kupnje testova…….

Članak 161.
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Škola će pisano izvješćivati roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika.
XX. VIJEĆE RODITELJA
Članak 162.
Vijeće roditelja u Školi se ustrojava sa ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva,
povezivanja sa društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika.
Članak 163.
Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu.
Vijeće roditelja je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
Članak 164.
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku svakog razrednog odjela, iz svojih redova, javnim
glasovanjem, većinom glasova nazočnih roditelja, biraju svog predstavnika za vijeće roditelja za
tekuću školsku godinu.
(2) Postupkom izbora iz stavka 1. ovog članka rukovode razrednici razrednih odjela.
(3) U vijeću roditelja ima onoliko roditelja koliko u Školi ima razrednih odjela.
(4) U vijeću roditelja mogu biti samo roditelji čija su djeca učenici Škole.
(5) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednik je dužan u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(6) Za člana vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno
približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u
obitelji.
Članak 165.
Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj i predsjedava do izbora
predsjednika Vijeća roditelja
Članak 166.
(1) Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(3) Glasovanje je javno.
Članak 167.
Mandat predsjednika i članova vijeća roditelja je godinu dana, s tim da iste osobe mogu biti
ponovno izabrane.
Članak 168.
(1) Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi.
(2) Sjednice vijeća roditelja saziva i sjednicama predsjedava predsjednik vijeća roditelja, a u
njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
(3) Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje
natpolovična većina članova.
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(4) Zaključci na sjednici vijeća roditelja donose se većinom glasova nazočnih, javnim
glasovanjem osim ako je zakonskim odredbama, odredbama ovog statuta određeno drugačije.
Članak 169.
(1) Poziv za sjednice Vijeća roditelja piše predsjednik vijeća roditelja.
(2) Pozive urudžbira i otprema tajnik škole.
(3) Zapisnike sa sjednica vijeća roditelja vodi zapisničar.
(4) Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Članak 170.
Postupak predlaganja i imenovanja roditelja koje vijeće roditelja imenuje u školski odbor
regulirano je člankom 41-44. ovoga statuta.
Članak 171.
(1) Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
-

daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma
daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i programa rada
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada
predlaže svog člana u Školski odbor
daje mišljenje i prijedloge u vezi sa radnim vremenom učenika, početkom i
završetkom nastave
daje mišljenje o organiziranju športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
daje mišljenje o vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje
daje mišljenje o osnivanju i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanje učenika u
njihovu radu
daje mišljenje u svezi socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem
odgovarajuće pomoći.
glasuje o kandidatu za ravnatelja škole o čemu pisani zaključak dostavlja školskom
odboru
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno.-obrazovne
djelatnosti i o prijedlogu pravilnika o kućnom redu,“
obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata Škole.

(2) Predstavnici razrednih odjela u vijeću roditelja imaju obvezu informiranja roditelja svog
razrednog odjela o bitnim zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja.
(3) Vijeće roditelja putem oglasne ploče škole informiraju ostale radnike škole o bitnim
zaključcima koji su doneseni na sjednici vijeća roditelja.
Članak 172.
(1) Član vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika škole
- odlukom roditelja razrednog odjela.
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XXI. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE, SKUP RADNIKA
Članak 173.
(1) Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Školi je slobodno.
(2) Škola će osigurati radničkom vijeću i sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Članak 174.
O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u
Školi predstavnik radnika odnosno udruge dužan je izvijestiti ravnatelja.
Članak 175.
(1) Skup radnika čine svi radnici Škole.
(2) Skup radnika može sazvati radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem ili
ravnatelj uz prethodno savjetovanje s radničkim vijećem.
(3) O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom određeno drukčije.
XXII. JAVNOST RADA
Članak 176.
(1) Rad škole i njezinih tijela je javan.
(2) Javnost rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
(3) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
XXIII. POSLOVNA TAJNA
Članak 177.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
-

podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba
upućenih Školi,
podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge,
podaci o poslovnim rezultatima Škole,
podaci o učenicima, socijalno-moralne naravi,
podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao
takve odredi ravnatelj,
podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika.
Članak 178.

(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 179.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
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XXIV. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAĆA
Članak 180.
(1) Radnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
Članak 181.
Škola će u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti odgoju učenika
u vezi čuvanja i zaštite čovjekova okoliša odnosno s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Članak 182.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XXV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 183.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
Članak 184.
(1) Za obavljanje djelatnosti škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, iz proračuna
jedinica lokalne i područne samouprave, od osnivača, uplatama roditelja učenika za posebne
usluge i aktivnosti škole, prihoda od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Škole se ne mogu financirati iz sredstava političkih stranaka.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.
(3) Financijski plan može se tijekom godine mijenjati:
-

ako se prihodi ne ostvaruju prema planu,
ako nastane potreba za promjenom plana prihoda i rashoda.

(4) Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je ravnatelj.
(5) U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
-

za zakonito, učinkovito, svrhovito i
ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima,
za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva,
za potpisivanje i pravodobnu predaju financijskih izvještaja.
Članak 185.

(1) Škola je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima
se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.
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(2) Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja računovodstvena služba škole.
Članak 186.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari višak prihoda, taj će prihod upotrijebiti za
obavljanje i razvoj svoje osnovne djelatnosti, osim u slučaju da osnivač ne odluči drugačije.
Članak 187.
Ako škola na kraju godine iskaže manjak prihoda, manjak prihoda će se pokriti u skladu s
odlukom osnivača.

XXVI. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 188.
(1) Školski odbor, učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i odbor za zaštitu na radu ( u
daljnjem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
(2) Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom
i programom rada Škole.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici kolegijalnog tijela imaju članovi kolegijalnog tijela, ravnatelj i
osobe koje predsjednik kolegijalnog tijela pozove na sjednicu.
Članak 189.
(1) Nazočnost na sjednici obveza je članova kolegijalnog tijela.
(2) Neopravdani izostanak radnika Škole sa sjednice kolegijalnog tijela smatra se radnikovom
povredom radne obveze.
Članak 190.
(1) Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se poslovnikom.
(2) Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XXVII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 191.
Opći akti Škole su:
-

Statut,
Pravilnik,
Poslovnik,
Odluke o kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
Članak 192.

Pored Statuta škola ima ove opće akte:
-

Pravilnik o radu,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Pravilnik o zaštiti od požara,
Pravilnik o kućnom redu,
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-

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
Pravilnik o radu školske knjižnice,
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno- obrazovne djelatnosti u školi,
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva,
Poslovnik o radu školskog sportskog društva,
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti,
Pravilnik o video nadzoru,
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.

Članak 193.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, osim ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Članak 194.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 195.
Autentično tumačenje općeg akta daje Školski odbor.
Članak 196.
(1) Tajnik Škole dužan je dati na uvid i kraće korištenje opći akt škole svakom radniku u svrhu
ostvarivanja traženog prava.
(2) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Članak 197.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
XXVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 198.
Ovaj Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 199.
Ovaj Statut se može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donijet.
Članak 200.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole, a nakon što
osnivač Splitsko-dalmatinska županija izda rješenje o suglasnosti na statut. Stupanjem na snagu
ovog Statuta prestaje važiti Statut od 13.svibnja 2016.(KLASA:012-03/16-01/01,
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URBROJ:2184/03-1-07-16-1 ) te njegove izmjene i dopune od 10.srpnja 2017. (KLASA:01203/17-01/01, URBROJ:2184/03-1-07-17-1).
KLASA: ________________________
URBROJ: ______________________

Predsjednica Školskog odbora:
_______________________________

Ovaj statut je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana______________, a stupio je na snagu
__________________.

Ravnatelj:
_________________
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Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.)) )
Školski odbor Osnovne škole Tin Ujević uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije
(KLASA: _________, URBROJ: __________ na sjednici održanoj_____________ donio je

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE TIN UJEVIĆ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
Tin Ujević (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba
spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija
Škola je pravni slijednik Osnovne škole Tin Ujević Krivodol, koju je osnovala Općina Imotski
odlukom broj: 561657 od 23. lipnja 1974. godine
Članak 4.

Naziv Škole je Osnovna škola Tin Ujević.
Skraćeni naziv Škole je OŠ Tin Ujević
Sjedište Škole je u Krivodolu, Ivana Pavla II. 16, 21263 Krivodol.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na zgradama područnih škola
Grubine, Poljica, Ivanbegovina i Kljenovac.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. dva pečata okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 70 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.

Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole i ovjeravanje pismena koji nemaju obilježja javnih isprava.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za zamjenika ravnatelja
određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika
ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3
) dana od donošenja .
Članak 10.
Škola ima Dan škole.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje Godišnjim planom i
programom rada.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i opće obrazovanje djece i mladeži.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
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-

izdavanje javnih isprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te
drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom
postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i
godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja
i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 7. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima ,
nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i
projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu
pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni u Matičnoj školi, a u dvije
smjene u područnim školama u skladu sa Godišnjim planom i programom rada o čemu odlučuje
Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
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Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za
obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog
predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u
skladu s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika,
razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s
drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju
Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.

Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati
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druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te
školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole u Krivodolu i u
sjedištima područnih škola u Grubinama, Ivanbegovini, Kljenovcu i Poljicima.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda.
U sjedištima područnih škola izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od prvog do četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja
opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom
prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i
radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
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Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji
je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
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1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena jednog ili dvaju kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje
se koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u
Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja
imenovati u Školski odbor.
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Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje
četiri ( 4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi
Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom
o radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor
na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
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Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je
sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog
reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u
svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva
pristigla očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane
mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prestanka
mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
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ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji
ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno
imenovan za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što
nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru
s ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja sjednice
na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
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Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se
obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70000 do 100000 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine bez obzira na njenu vrijednost
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine bez obzira na
njenu vrijednost
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
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Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i
obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati
suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja
ponavlja se.
Članak 60.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.
2) uvjeti propisani člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1. točkama
a, b, i c ovoga članka ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji
studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja
u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01,
114/01 i 76/05).
Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole Uz prijavu
na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno
razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje,
rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet
(45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat
uz prijavu treba dostaviti.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
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Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu
potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom,
školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici Školski odbor vrednuje
bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 1 do 3 boda, prema priloženom dokumentaciji kandidata
uz prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili
druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o
izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava),
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata
uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava),
- iskustvo rada na projektima – od 1 do 3 boda, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor utvrđuje
listu kandidata s najviše bodova i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom
vijeću.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, i Radničkoga vijeća Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi
kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova osoba koja
ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se
lista u kojoj se navode samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja, Skupu radnika i Školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i ostale elemente
koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa
radnika i Školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se stajališta o
kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom odboru u roku 2
(dva) dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.

Članak 63.
U roku do 8 (osam) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku,
sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
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Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama
ovog statuta.
Članak 64.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predstavnik
Vijeća roditelja u Školskom odboru, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog
vijeća odnosno Skupa radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika tajno glasuju o kandidatima za
ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u školski odbor.
Članak 65.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako na listi za kandidate Učiteljskog vijeća bude zaokružen redni broj samo jednog
kandidata glasačku listić je važeći.
Članak 66.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje
se ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64. stavci 4.i 6.
ovog statuta.
Članak 67.

14

Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavci 4. i 6. te članka 66. stavak 4. ovog
statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja koji
stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Članak 68.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na
rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Članak 69.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova,
u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim
propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
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Članak 72.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te
o investicijskim radovima do70000 kuna samostalno, a preko 70000 kuna prema prethodnoj
odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim
općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim
aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih
akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
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1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti za rad.
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji
o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 77 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je
ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u
pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor .

Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog
odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75.
ovoga statuta.
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Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75.
stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
odnosno do zasnivanja radnog odnosa po natječaju.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
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Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.
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Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova
može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji
odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji
donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje
je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i
stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest
(6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju
ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
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U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se
može upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te
podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje
prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu
učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku
učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena
mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i roditelja učenika.
Učenici imaju pravo:

Članak 102.
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-

sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika
,obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno
tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti
od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog
kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
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Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći
ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski
klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u
kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za
pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s nastave
prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice
roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan
(2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.

Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
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Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113.
ovoga statuta.
Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i
usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog
ili više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih
i predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz
dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
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Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se
na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije
do 25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela..
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit,
određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

Članak 117.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
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Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj
ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za
međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu
za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku
o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u
Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 124.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
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- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, stručna tijela Škole
te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika
i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su
dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese
učenika
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XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od
dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri
preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
učenika tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose
na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Škol
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
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Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te
drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika
Vijeća roditelja.
Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 141.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
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Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o
preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika
iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 148.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
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Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od
osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih
radnika, javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno
drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole,
bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
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Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski
odbor.

Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
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Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja
se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim
osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje
tih akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom
određenog roka.
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Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog
odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave/Gradski
ured za obrazovanje i šport sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Članak 170 .
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, osnivač i druga tijela i službe određena zakonom odnosno drugim
propisima.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim
odredbama.

Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od
31. ožujka 2016. godine.
_________________________

Predsjednik Školskog odbora:

Ovaj
statut
objavljen
je
na
oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

stranici

Škole

Ravnatelj Škole:
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Na temelju dlanka 54. stavka l. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine" broj 76193,
29197 ,47199,35/08) te dlanka 98. Zakonao odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
Skoli (,,Narodne novine" broj 87 108, 86109, 921 10, 1 05/1 0, 901 1 1, 5 1 72, 161 12, 861 12,
g4ll3, 136/14-RUSRH,152/14, 7117,68/18) Stotski odbor Osnovne Skole don
Mihovila Pavlinovida,Podgora uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske Zupanije
donosi:
na sjednici odrZanoj dana

PRIJEDLOG STATUTA
Osnovne Skole don Mihovila Pavlinovida, Podgora

I. OPCE ODREDBE
Clanak

1.

Ovim statutom utvrduju se statusna obiljeZja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti
i nadin odludivanja tijela upravljanja i strudnih tijela, poloZaj, prava i obveze udenika i
roditelja te druga pitanja od znadenj a za djelatnost i rad Osnovne Skole don Mihovila
Pavlinovi6a, Podgora (dalje u tekstu: Skola).
lzrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muSkom rodu neutralni su i
odnose se na mu5ke i Zenske osobe.

Skolaje pravna osoba

ilanak 2.
i upisanaje u sudski registar nadleZnog Trgovadkog

zajednidki elektronski upisnik ustanova osnovnog
znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo).
Skola3e javna ustanova.

i

suda te u

srednjeg Skolstva Ministarstva

dhnak 3.
Osnivad Skole je Splitsko - dalmatinska Zupanija.
Skola je pravni sljednik druStvene pravne osobe Osnovne Skole Podgora, koju je
osnovao Narodni odbor Kotara Makarska Rje5enjem broj: 05-89211-1960 od 1. oZujka
1960. godine.

ilanak

4.

Naziv Skole;e Osnovna Skola don Mihovila Pavlinovi6a, Podgora.
Skradeni naziv Skole je OS don M. Pavlinovi6a, Podgora.
Sjedi5te Skole je u Podgori,Prilaz Vida Mihotiia l.
Puni naziv Skoh istide na zgradi u kojoj je njezino sjedi5te i na drugim zgradarna u
koj ima obavlj a dj elatnost.

ilanak

5.

Dan Skole obiljeZava se u mjesecu svibnju.

Clanak 6.
U radu i poslovanju Skola koristi pedate i Stambilje.
Pedati su okruglog oblika:
pedat promjera 38 mm i

pedat promjera 25 mm

je uz obod natpis:

Republika Hrvatska, Osnovna 5ko1a don Mihovila
Pavlinovi6a, Podgora, a u sredini pedata otisnut je grb Republike Hrvatske.
StamUitj je detvrtastog oblika Sirine 12 mm i duZine 40,5 mm i u njemu je upisan puni
naziv i sjedi5te Skole.
Pedat promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske koristi se za svjedodZbe.
Pedat promjera 25 mm s grbom republike Hrvatske koristi se za ostale j?yne isprave.
Sta-Ui[i si upotrebljavaju za administrativno - financijsko poslovanje Skole.
O broju, uporabi i duvanju pedata i Stambilja odluduje ravnatelj.
Skoh imaznak(logo).
Logo Skole istide se nazaglavljima, mapama i dokumentaciji Skole.

na kojima

Predstavljanje i zastupanje St ol.

ilanak

7.

Skolu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga dlanka upisuju se u sudski registar.

dlanak 8.
U sluiaju privremene sprijeienosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja
St ote zamjenjuje osoba tz reda ilanova Uiitetjskog vijeda.
Kandidata t<oji ee zamjenjivati ravnatetja predlaZe ravnatelj Skol".
U sluiaju sprijeienosti ravnatetja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji
de zamjenjivati ravnatelja predlaie Skolski odbor.

ilanak

9.

PredloZeni kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zarrjene ravnatelja i ne moZe biti dlan Skolskog odbora...
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skotski odbor donosi javnim
glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i duZnost obavljati one poslove ravnatelja
dije se izvr5enje ne moZe odgadati do ravnateljeva povratka"
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduZe do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skole stavlja se na oglasnu
plodu u roku tri dana od dana dono5enja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
dlanak 10.
Djelatnost Skole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Oinovno obrazovanje obuhva6a op6e obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i
mladih.

ilanak

11.

Djelatnost Skole obavlja se kao javna sluZba.
Sftola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odludivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima udenika, roditelja ili skrbnika

udenika, drugih fizidkih ili pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o opdem
upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli i
propisima kojima se ureduje djelatnost osnovnog Skolstva te drugim posebnim
propisima.
St otski kurikulum i godi5nji plan i program rada Skole

i

ilanak

12.

obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i Skolskog kurikuluma.
Skola radi na temelju Skolskog kurikuluma i godi5njeg plana i programa rada.
Godi5njim planom i programom rada utvrduje se mjesto, vrijeme i nadin izvr5enja
poslova, a sadrZi: podatke o uvjetima rada i izvr5iteljima poslova, godi5nji kalendar
rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godi5nji broj sati po
razredima i oblicima odgojno-obrzvovnog rada, plan rada ravnatelja, planove rada
uditelja i strudnih suradnika, plan rada Skolskog odbora i strudnih tijela, plan strudnog
usavrlavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Skole.
Godi5nji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i Skolskog
kurikuluma na prijedlog ravnatelja i uz mi5ljenje Vije6a roditelja donosi Stotski odbor
do 7. listopada tekuie Skolske godine.

Odgoj

ilanak

13.

Skotsti kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, a odreduje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvantrtastavne i
izvan5kolske aktivnosti, izborni dio medupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili
modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove
kurikulume ako nisu odredeni nacionalnim kurikulumom.
Skotst i kurikulum donosi Skohki odbor do 7. listopada teku6e Skolske godine na
prijedlog ravnatelja i Uditeljskog vije6a i uz mi5ljenje Vije6a roditelja.
Godi5nji plan i progftrm rada i Skolski kurikulum Skola dostavlja elektronidkim putem
Ministarstvu do 15. listopada tekude godine te objavljuje na mreZnim stranicama Skole
u skladu s propisima vezanim uz za5titu osobnih podataka.
Organizacija rada

ilanak 14.
u jednoj

smjeni, o demu odluduje Skolski
drugim
uvjetima rada te DrZavnim
odbor u skladu s
pedago5kim standardom osnovnoSkolskog sustava odgoj a i obrazovanj aPromjene u organizaciji rada Skoh.le duLnapravodobno najaviti udenicima, roditeljima
i osnivadu.
Skola radi u petodnevnom radnom tjednu

prostornim, kadrovskim

ilanak

i

15.

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latinidnom pismu u klasidnim i specijaliziranim
udionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godi5njem planu i programu
rada Skole te Skolskom kurikulumu.

Nastava se ustrojava po tazredima, a izvodi u razrednim odjelima
obrazovnim skupinama.
U Stoti se mogu koristiti samo udZbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

i

odgojno-

Ustroj razrednih odjela
Clanak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na podetku Skolske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i DrZavnom pedago5kom standardu osnovno5kolskog sustava
odgoja i obrazovanja
U Stoti se moZe ustrojiti produZeni boravak udenika koji organizira osnivad Skole
sukladno propisanim standardima uz odobrenj e Ministarstva.
Skola organizira prehranu udenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadleZno zazdravstvo.

Izvannastavne i izvan5kolske aktivnosti
Clanak 17.
U Stoti se organiziraju izvannastavne aktivnosti udenika radi zadovoljavanja razliditih
interesa i potreba udenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godi5njim planom i programom rada Skole i
Skolskim kurikulumom, a temelje se na nadelu dragovoljnosti izbora sadrZaja i oblika
rada.

Udenici mogu biti ukljudeni u izvan5kolske aktivnosti, a rad udenika u izvanSkolskim
aktivnostimamoLe se priznati kao ispunjavanje Skolskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava

Clanak 18.
Dopunska nastava organizira se za udenike kojima je potrebna pomo6 u udenju.
Dodatna nastava orgarizira se za udenike koji u odredenom nastavnom predmetu
ostvaruju natprosjedne rezultate ili pokazuju poseban interes za odredeni nastavni
predmet.

Skohka zadruga

ilanak

19.

Skola ima udenidku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i moZe stavljati u
promet proizvode koji su rezultat rada udenika.
Sredstva ostvarena na takav nadin moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
iskljudivo zaradudenidke zadrugei unapredivanje odgojno obrazovnog rada Skole.

Suradnja Skol"

ilanak

20.

U izvodenju odgojno obrazovnih

sadrLaja te obavljanju djelatnosti Skola suraduje s
drugim Skolama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizidkim osobama.
Skola sudjeluje u dru5tvenom Zivotu naselja/mjesta s dijih podrudja udenici pohadaju
Skolu. U tu svrhu Skola organizira kulturno umjetnidke manifestacije, Sportska
natjecanja i dr.

-

Sportski klubovi i dru5tva

itanak
4

21.

U St oti se mogu osnivati udenidki klubovi i druStva u skladu s posebnim propisima.
Skola ima Skolski sportski klub. Skola moLe biti vjeZbaonica za studenti koji
osposobljavajtt za obavljanje odgojno - obrazovnih poslova.

se

Izleti i ekskurzije

tbnakz2.
Skola moZe izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovaraju6e aktivnosti prema planu utvrdenom godiSnjim planom i programom rada
te Skolskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog dlanka trebaju biti u funkciji ostvarivanja Skolskog
kurikuluma, nastavnog plana programa drugih kurikularnih dokumenata
propisanih Zakotom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvodenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan Skole.

i

Skohka

knjiznica

i

ihnak

23.

Skola ima knjiZnicu.

Djelatnost knjiZnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje strudno
knjiZnidne djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjiZnice mora odgovarati propisanim standardima, a ureduje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
tlanak24.

i u podrudnim
Skola obavlja djelatnost iz
odjelima i to:
(1) u podrudnom odjelu Dra5nice,
(2) u podrudnom odjelu Igrane i
(3) u podrudnom odjelu ZivogoS6e.
U sjedi5tu Skole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog radazaudenike
od prvog do osmog razreda, a u podrudnim odjelima za udenike razredne nastave.
dlanka 11. ovoga statuta u sjedi5tu Skole

dhnak
U Stoti

se

25.

ustrojavaju dvije sluZbe:

1. strudno-pedagoSka
2. administrativno-tehnidka.
Strudno-pedago5ka sluZba obavlja poslove u svezi s izvodenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s udenicima, aktivnostima u skladu
s potrebama i interesima udenika te promicanje strudno pedago5kog rada Skole u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godi5njim planom i programom rada
Skole i Skolskim kurikulumom.

-

Administrativno

- tehnidka sluZba obavlja opde, pravne i kadrovske poslove,
i knjigovodstvene poslove, poslove vodenja i duvanja pedago5ke

radunovodstvene
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava udenika, roditelja i radnika, poslove
tehnidkog odrZavanja i rukovanja opremom i uredajima, poslove odrlavanja disto6e
objekata i okoli5a te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godiSnjim planom i programom rada Skole.

Ku6ni

red
ehnak 26.

Unutarnji rad i poslovanje Skole ureduje se Kudnim redom koji donosi Stotski odbor
nakon rasprave na Uditeljskom vijedu, Vije6u roditelja i Vijedu udenika.
Ku6nim redom utvrduju se:
- pravila i obveze pona5anja u Skoli, unutarnjem i vanjskom prostoru Skole,
- pravila medusobnih odnosa udenika,
- pravila medusobnih odnosa udenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigumosti i za5tite od socijalno neprihvatljivih oblika ponaSanja,
diskriminacij e, neprij atelj stva i nasilj a,
- nadin postupanja prema imovini i
- drugapitanja valnazaunutarnji rad Skole.

U

je

zabranjen svaki oblik promidZbe
ciljevima odgoja i obrazovanja.
St<oti

i

prodaje proizvoda koji nisu u skladu

s

Etiiki kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Clanak27.
Skolski odbor donosi Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne
djelatnosti u Sko[ nakon rasprave na Uditeljskom vijeiu, Vije6u roditelja i Vije6u
udenika.

IV. UPRAVLJANJE STOIOIVT
Skohki

odbor

ihnak

2g.

Skolo- upravlja Skolski odbor.
Skolski odbor ima sedam dlanova od kojih jednog dlana bira i razrje5uje radnidko
vije6e, a ako nije utemeljeno radnidko vijede imenuju ga i opozivaju radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem na nadin propisan Zakonom o radu za izbor
radnidkog vije6a koje ima samo jednog dlana, a ostalih Sest imenuje i razrje5uje:
- Uditeljsko vijede dva dlana izreda uditelja i strudnih suradnika,
- Vijeie roditelja jednog dlana izred,aroditelja koji nije radnik Skole,

-

osnivai tri ilana.

Zapreke za ilanstvo u Skolskom odboru
Clanak 29.

6

ilanom Skolskog odbora ne moZe biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje propisane dlankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj Skoli.

Izbor ilanova Skohkog odbora tz reda uiitelja i struinih suradnika
Clanak 30.
Izbor dva dlana Skolskog odbora koje imenuje Uditeljsko vijeie iz reda uditelja i
strudnih suradnika obavlja se na sjednici Uditeljskog vijeia tajnim glasovanjem.
Sjednicu Uditeljskog vije6a sazivaravnatelj.
Za provodenje izbora Uditeljsko vije6e imenuje izborno povjerenstvo.
?borno povjerenstvo ima predsjednika i dva dlana.
elanovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati zadlanove Skolskog odbora.
Izbori se odrZavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata dlanova Skolskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

itanak

31.

ilanak

32.

Kandidate za (lanove Skolskog odbora iz reda uditelja i strudnih suradnika mogu
predlagati svi nazodni na Uditeljskom vijeiu.
Svaki uditelj i strudni suradnik moLe sam istaknuti svoju kandidaturu.
Zadlanove Skohkog odbora predlaLe se viSe kandidata nego Sto se bira.
Kandidatom se smatra svaki uditelj i strudni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.

Nakon zavr5etka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbomu listu prema abecednom redu.

tlanak 33.
povjerenstvo izraduje glasadke listi6e.
izborne
liste
izbomo
Nakon utvrdivanja
Broj glasadkih listi6a mora biti jednak broju nazodnih birada.
Glasadki listid iz stavka 1. ovoga dlanka sadrZi:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidat e za dlanove Skohkog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Skolski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
dlanak 34.
je
tajno.
Glasovanje
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovidna vedina dlanova
Uditeljskog vije6a.
Glasovanju moraju biti nazodni svi dlanovi izbornog povjerenstva.

ilanak

35.

Kad birad pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birada u
biradki popis, daje mu glasadki listi6 i obja5njava mu nadin glasovanja.
Birad moZe glasovati samo za kandidate upisane na glasadkom listi6u, a glasuje tako da
zaol<ruLi redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasadki listi6i popunjeni suprotno stavku 2. i3. ovoga dlanka smatraju se nevaZeiima.

itanak 36.
Nakon zavr5etka glasovanja izbomo povjerenstvo prebrojava glasove s vaZedih listida
i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U sluiaju jednakog broja glasova tzabran je kandidat s manjim rednim brojem
na glasaikom listi6u.
Uiiteljsko vijede moZe odbiti listu kandidata ako raspolaie dokazima da je
tijekom izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom sluiaju glasovanje se ponavlja.
Nakon Sto Uiiteljsko vijede prihvati listu kandidata za ilanove Skolskog odbora,
utvrtluje se koja 6e dva ilana iz reda uiitelja i struinih suradnika Uiiteljsko
vije6e odlukom imenovati,, Skohki odbor.

Izbor ilanova Skokkog odbora iz reda roditelja
Clanak 37.
Ravnatelj Skole ilfianje izvijestiti Vije6e roditelja o potrebi rzbora predstavnika
roditelja u Skolski odbor.

itanak

38.

O izboru jednog dlana Skolskog odbora izredaroditelja koji nije radnik Skole odluduju
roditelji na sjednici Vije6a roditelja.
Kandidata zadlana Skolskog odbora izreda roditelja mogu predlagati svi nazodni na
sjednici Vije6a roditelja.
Svaki roditelj moZe sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je dlan Vije6a roditelja
istodobno i radnik Skole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo
svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga dlanka. v
Vijede roditelja javnim glasovanjem bira jednog ilana Skolskog odbora.
U sludaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje 6e se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon tzbora utvrtlul.e se jedan ilan iz reda roditelja kojeg 6e Vije6e roditelja
odlukom imenovati u Skolski odbor.

Konstituirajuda sjednica Skohkog odbora
Clanak 39.
Ravnatelj sazivakonstituirajudu sjednicu Skolskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon Sto je imenovana veiina dlanova Skolskog odbora.
Najstariji elan Skohkog odbora rukovodi radom konstituiraju6e sjednice do izbora
predsjednika.

ehnak 40.
obvezno
sadrZi:
Dnevni red konstituiraju6e sjednice
- izvje5de predsjedavatelja sjednice o imenovanim dlanovima Skokkog
odbora
- verificiranje mandata dlanova Skolskog odbora
- izbor predslednikai zamjenika predsjednika Skolskog odbora.

8

itanak

41.
Mandat dlanova Skolskog odbora tede od dana konstituiranja Skohkog odbora

i traje

detiri godine.
Clanovi Skohkog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Skohkog odbora
Clanak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora moZe biti izabran svaki dlan
Skolskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Skolskog odbora biraju se na detiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora dlanovi
Skolskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio ve6inu
glasova ukupnog broja dlanova Skolskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Skolskog odbora najstariji dlan Skolskog odbora predaje
predsjedniku dalje vodenje sjednice Skohkog odbora.

thnak

43.

Predsjednik Skohkog odbora:
- sazivasjednice Skolskog odbora
- utvrduje prijedlog dnevnog reda sjednice
- pripremairazmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Skolskog odbora
- skrbi o odrZavanju reda i da se sjednice odrZavaju u skladu sa zakonskim odredbama
i odredbama ovog statuta.

ilanak

44.

U sludaju sprijedenosti obavljanja duZnosti predsjednika Skolskog odbora zamjenjuje
zamj enik predsj ednika Skohkog odbora.

nko je i iamjinik predsjednika Skolskog odbora sprijeden voditi sjednicu, Skohki
odboi na sjednici odreduje osobu izredadlanova Skolskog odbora koja 6e predsjedavati
sjednici.

Sazivanje i odriavanje sjednica Skohkog odbora
Clanak 45.
Sjednicu Skolskog odbora saziva predsjednik Skohkog odbora, a u sludaju njegove
sprij edenosti nj egov zamj enik.
Prijedlog za sazivanje sjednice moZe dati svaki dlan Skolskog odbora.
freas3eJnit St otrt og odbora obvezan je sazvati sjednicu Skolskog odbora ako to traii
1/3 dlanova Skolskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Skolskog odbora ne izvr5i obvezu iz stavaka 1. i 3._ ovog dlanka, a
radi se o potrebi hitnog odludivanja te zakonitosti rada Skole, sjednicu Skolskog odbora
ovlaSten j e sazv ati ravnatelj.

ilanak

46.

Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektronidkom obliku s prijedlogom
dnevnog reia i materijalima ia sjednicu svim dlanovima Skolskog odbora i ravnatelju,
najkasnije 3 dana prije odrZavanja sjednice.

Pozivi se dostavljaju svim dlanovima Skolskog odbora, ravnatelju Skole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama
koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu stavlja se na oglasnu
plodu Skole u roku odredenom u stavku 1. ovog dlanka.

ttanak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Skolskog odbora moZe
se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.
Sjednica Skolskog odbora moie se u sluiajevima iz stavka 1. ovog ilanka odriati
elektronskim putem.
U sluiaju odrZavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja
svim ilanovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red odretluje se poietak i
zavrletak elektronske sjednice, a u tom se vremenu ilanovi Skolskog odbora
oiituju elektronskim putem.
Nakon zavr5etka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u iijem su privitku sva
pristigla oiitovanja.

Naiin rada i odluiivanje na sjednici Skolskog odbora
Clanak 48.
Prije poietka sjednice Skolskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na
sjednici nazoina potrebna ve6ina ilanova tijela i ako jest zapoiinje sjednicu.
Sjednici Skolskog odbora mogu biti nazoine i druge osobe uz dopultenje Skolskog
odbora ili u skladu s posebnim propisima. Nazoinost sjednici drugih osoba mora
biti najavljena predsjedniku Skotskog odbora ili tajniSwu Skole najmanje jedan
dan prije odriavanja. sjednice. Najavljenu nazoinost sjednici drugih osoba
odobrava predsjednik Skolskog odbora.
Nakon prihva6anja zapisnika s prethodne sjednice i predloienog dnevnog reda
prelazi se na raspravu i odluiivanje redoslijedom koji je utvrden u dnevnom redu.
Kada su ilanovima Skolskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju
kojih se donosi odredena odluka ili zakljuiak, predsjedavatelj je duian kratko
iznijeti sadrZaj materijala, predloZene odluke ili zakljuika.
Na sjednici nitko ne moZe govoriti dokne dobije rijei od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje rijei prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su
se prijavili, osim ako je to potrebno zbog dopunskog objalnjenja pojedinog
predmeta.
Sudionik u raspravi duZan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za
rje5avanje predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice duian je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa
za vrijeme njegova izlaganja.
Na prijerllog piedsjedavatelja, ilana ili ravnatelja, Skotski odbor moZe odluiiti da
se uskrati rijei sudioniku u raspravi kojije ve6 govorio o istom predmetu.

ilanak

49.

Sjednica Skolskog odbora prekida se kada se broj nazoinih dlanova smanji ispod
broja potrebnog za odrZavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba
pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim opravdanim sluiajevima.

l0

Odluku o prekidu sjednice donosi St otst i odbor, a u sluEaju kada se broj
nazoinih ilanova smanji ispod broja potrebnog zt odrilavanje sjednice, odluku o
prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Skolskog odbora saziva se u skladu s ilancima 45.- 47. ovog statuta.
elanak 50.

dlanovi Skolskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Skolskog odbora
odluiuju ve6inom glasova ukupnog broja ilanova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno
glasuje.

Clanak 51.
O radu sjednice Skokkog odbora vodi se zapisnik
Zapisnik se vodi pisano-i sjednice se tonski snimaju.
Zapisnik vodi tajnik Skole ili osoba koju odredi predsjednik Skolskog odbora u
dogovoru s ravnateljem.

dhnak

52.

Skotst i odbor moZe osnivati povjerenstva ili radne skupine za prouiavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova vaLnih za

Skolu.

tlanovi povjerenstava i radnih skupina imenuju

se na

vrijeme koje je potrebno

da se zavr5i odretleni posao.

$t<olski odbor moZe u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu,
odnosno pojedinog ilana.
ilanovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju izmedu radnika Skole.
Iznimno, kada je propisano da odredeno povjerenstvo ili radna skupina mora
imati sastav odnosno- kvalifikacije koje rr"*uj,, radnici. Skole, St otst i odbor
imenovat 6e u povjerenstva ili radne skupine osobe intzn St<ote.

ilanak

53.

O odlukama vainim za rad i poslovanje St<ote donesenim na sjednici St<olst<og
odbora radnike se izvje5duje na oglasnoj ploii Skole u roku od 3 dana od dana
odrZavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeda roditelja_i roditeljskim sastan.i-_u -Ll{.:6uje o
odlukama vaZnim za rad i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog
odbora.
Prestanak mandata i razrje5enje ilana Skohkog odbora
Clanak 54.
iz dlanka28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka
odbora
Skolskog
dlanu
pojedinom
Kada
l. ili). eh*a 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat, provode se dopunski
izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata
prema stavku 1. ovoga dlanka.
Mandat dlana Skolskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran dlan Skolskog odbora kojemu je mandat prijevremeno
prestao.

ll

Na dopunske izbore odgovarajude se primjenjuju dlanci 29. do 38. ovoga statuta za
dlanove Skolskog odbora koja imenuju Uditeljsko vije6e i Vije6e roditelja.
Na dopunskom izboru jednog dlana bira radnidko vije6e, a ako nije utemeljeno
radnidko vije6e, imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na nadin
propisan Zakonom o radu zaizbor radnidkog vije6a koje ima samo jednog dlana.

itanak 55.
Clana Skolskog odbora izredauditelja i strudnih suradnika iizredaroditelja razrjeSuje
se.'

1. ako podnese ostavku na dlanstvo u Skolskom odboru
2. ako mu kao uditelju odnosno strudnom suradniku prestane radni odnos u SkoH
3. ako udeniku diji je roditelj dlan Skolskog odbora prestane Skolovanje u ovoj
SkoH, najkasnije u roku od 60 dana od dana kadaje prestalo Skolovanje udenika

u Skoli
ako privremeno ili trajno ne moZe izvrSavati obveze dlana
ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa dlan vi5e ne moZe obavljati
poslove uditelja i strudnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Skolski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u Skolskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje
u skladu sa zakljuikom tijela kgle Sa je imenovalo u Skolski odbor
7. ako prosvjetni inspektoi Slotikiodbor utvrde da dlan Skokkog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrdene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole ili ako obveze i poslove obavlja
na nadin koji ne omogu6uje redovito poslovanje Skole
8. ako nastanu razloziiz posebnih propisa zbog kojih osoba viSe ne moZe biti dlan

4.
5.

iti

Skolskog odbora

reda uiitetja i struinih
suradnika moie dati najmanje desetina ilanova Uiiteljskog vijeda, a prijedlog za
razrjesenje ilana Skohkog odbora iz reda roditelja moie predloZiti najmanje
desetina ilanova Vijeda roditelja.

Prijedlog

za razrjelenje ilana Sk kkog odbora

a

Raspu5tanje Skohkog odbora i razrje5enje ilana Skokkog odbora
Clanak 56.
St otst i odbor moie biti raspu5ten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrflene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole ili ako te poslove obavlja
na naiin koji ne omoguduje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole.
Odluku o raspustanlu Skohkog odbora donosi ured drZavne uprave.
Tijela upravnog i strudnog nadzorate ravnatelj..mogu predloZiti Uredu drZavne.uprave
u Splitsko - dalmatinskoj Zupaniji raspu5tanjrstotrt og odbora kada utvrde da Skolski
odbor ne obavlja poslove iz svojega djelolauga u skladu sa zakonom ili da poslove iz
svojega djelokruga obavlja na nadin koji ne omoguiuje redovito obavljanje djelatnosti
i validno poslovanje Skole.
Odlukomo raspu5tanju Skolskog odbora imenuje se povjerenstvo koje priwemeno
zamj enjuj e Stotski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, nadin rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno
Zakonao
zamjenjuje Skohti odbor primjenjuju se odredbe dlanka 121. stavci 4. Skoli.
i
srednjoj
odgoju i obrazovanju u osnovnoj

ll.
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ilanak

57.

Skohkog odbora koji je razrije5en prije isteka mandata jer je utvrdeno da ne
ispunjava obveze utvrdene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole ne moZe biti
ponovno imenovan za dlanaistoga Skolskog odbora.
ilanovi raspu5tenog Skolskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za dlanove
Skolskog odbora koji se imenuje nakon raspu5tanja ako je Skolski odbor raspu5ten iz
razloga Sto nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom Skole ili je te poslove obavljao na nadin koji nije omogudavao
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole.

ilan

Prava, duZnosti i ovlasti Skokkog odbora
Clanak 58.
prava
i duZnosti:
ilan Skotskog odbora ima
- biti nazodan sjednicama Skolskog odbora i sudjelovati u radu,
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na
sjednici,
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odluduje na
sjednicama,
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva Skolski odbor i sudjelovati u radu
radnih tijela.
Prava i duZnosti iz stavka 1. ovoga dlanka su osobna i dlan ih ne moZe prenijeti na
tre6ega.

elan Skolskog odbora moLe od ravnatelja Skole traLiti obavijesti i na uvid materijale,
analize i druge tekstove koji su mu kao dlanu Skolskog odbora potrebni.
ilan Skolskog odbora duLanje duvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o
Skoli to.le doznau obavljanju duZnosti dlana.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Skole ovla5ten zakonom i provedbenim
propisima Skotsti odbor:
- imenuje ravnatelja Skole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrje5uje ravnatelja Skole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga

-

-

statuta,

donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivada, a na prijedlog ravnatelja Skole,
donosi op6e akte Skole na prijedlog ravnatelja Skole,
donosi Skolski kurikulum na prijedlog Uditeljskog vije6a i ravnatelja Skole i uz
mi5lj enj e Vij e6a roditelj a,
donosi godi5nji plan i piog.a* radanaprijedlog ravnatelja Skole i uz mi5ljenje
Vije6a roditelja i nadzire njegovo izvr5avanje,
donosi financijski plan, polugodi5nji i godi5nji obradun na prijedlog ravnatelja,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Skole pri zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj Skoli,
donosi odluku o upudivanju radnika na lijeiniiki pregled kod ovla5tenog
izabranog doktora specijalista medicine rada radi ovla5tenog utvrtlivanja

prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloLeni prijedlog
ravnatelja za upu6ivanje radnika na lijeiniiki pregled opravdan,
odluduje o zahtjevima radnikazazaltituprava iz radnog odnosa,
odluduje o kori5tenju prihoda,

l3

-

odluduje o stjecanju, opteredivanju ili otudivanju pokretne imovine te
investicijskim radovima dija je vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna,

a uz suglasnost osnivada odluduje:

-

-

promjeni djelatnosti Skole,
odluduje o stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju nekretnina bezobzirana njenu
vrijednost o stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju pokretne imovine te
investicijskim radovima dija je vrijednost veia od 200.000,00 kuna
raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivada,
promjeninazivai sjediSta Skole,
statusnim promjenama Skole,
daje osnivadu i ravnatelju prijedloge i miSljenja o pojedinim pitanjima vaZnim
zaradi sigurnost u Skoli,
bira i razrjesuje predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora
razmattarezultate obrazovnog rada,
obavlja druge poslove odredene ovim statutom i drugim op6im aktima Skole.

i

V. RAVNATELJ

Uvjeti

ilanak

59.

Nuini uvjeti za ravnatelja su:
1) zavr5en studij odgovarajude vrste za rad na radnom mjestu uditelja

ili

strudnog

suradnika u Skoli, a koji moZe biti:
a) sveudili5ni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveudili5ni studij ili
c) specijalistidki diplomski strudni studij,
d) poloZen struini ispit za uiitelja, nastavnika ili struinog suradnika, osim u
sluiaju iz ilanka 157. stavaka l. i2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj Skoli,
2) uvjeti propisani dlankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj Skoli,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u Skolskim ili drugim ustanovama u
sustavu obrazovanja ili u tijelima driavne uprave nadleinim za obrazovanje, od
iega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u Skolskim

ustanovama.
Osim osoba kojesu zavr5ile neki od studija navedenih u stavku 1. todki 1. ovoga
dlanka, ravnatelj Skole moZe biti i osoba koja je zavr5ila strudni detverogodi5nji studij
za uditelje kojim se stjede 240 ECTS bodova.
Iznimno, ravnatelj St ole moZe biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka L.
toike f . ili stavka2. ovogailanka, ako u trenutku prijave na natjeiaj za ravnatelja

obavlja duZnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, L
ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom Skolstvu
(,,Narodne novine,, broj 59/90,26193,27t93,29194,7196,59101,,114101i 76105).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Skole
su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vje5tine i iskustvo rada na
projektima, a kandidatizaravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

Natjeiaj za ravnatelia
t4

Clanak 60.
Natjedaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Skolski odbor najkasnije 60 prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.

Natjeiaj se objavljuje u "Narodnim novinama" i na mreinim stranicama Skole.
U natjeiaju se objavljuju nuini uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podno5enje prijava na
natjeiaj koji ne moie biti kra6i od osam dana od dana objave natjeCaja, dokazi o
ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema
posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvjeSduju o izboru, a koji ne
moie biti dulji od 45 dana od isteka roka za podno5enje prijava.
Uz prijavu na natjeiaj i potrebnu dokumentaciju prema natjeiaju kandidat za
ravnatelja duian je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
dtanak 61.

Pri zaprimanju ponuda kandidata za.ravnatelja Skole ponude je potrebno
urudibirati neotvorene, a predsjednik Skolskog odbora otvara ih na sjednici
Skolskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu
utvrduje se je li:
dostavljena u propisanom roku,
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natjeCaju,
kandidat ispunjava nuine uvjete za ravnatelja,
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama.

-

Dodatne kompetencije

Clanak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljede6i naiin:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom odnosno drugom ispravom o
zavr5enom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom
ispravom Skole stranih jezika odnosno druge ovla5tene ustanove ili pravne osobe
za edukaciju stranog jezika o zavr5enom stranom jeziku te razini odnosno
stupnju.
2. Osnovne digitalne vje5tine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili
drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaltene pravne osobe za edukaciju u
podruiju informacijskih znanosti o zavrXenoj edukaciji stjecanja digitalnih
vjeltina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o zavrlenom studiju iz podruija
informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova
Europske unije dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na
projektu Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. toiaka 1,,2. i 3. ovog ilanka dostavljaju se u izvorniku ili
ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih

ko-p"r"."ti6hrr"k
63.
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Dodatne kompetencije iz ilanka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natjelaj, Skohki odbo. vrednuje na sljede6i
naCin:
poznavanje stranog jezika:
1 bod (ima dokaz o poznavanju stranog jezika)
0 bodova (nema dokaz o poznavanju stranog jezika)
osnovne digitalne vjestine:
I bod (ima dokaz neovisno o razini)
0 bodova (nema dokaza)
iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije:
1 bod (ako ima priloien dokaz)
0 bodova (ako nema priloZen dokaz).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne

-

-

-

digitalne vje5tine, iskustvo rada na projektima) kandidat moie ostvariti
maksimalno 1 bod.

tlanak 64.
Nakon zavrlenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrdivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Skolski odbor utvrduje listu dva naibolie ransirana kandidata i
dostavlja je Uliteljskom vije6u, Vijefu roditelja, radniikom vije6u odnosno skupu
(zboru) radnika i Skolskom odboru, osim ako se na natjeCaj javio samo jedan
kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natjeiaja.

dlanak 65.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili viSe kandidata imaju
jednak najve6i broj bodova Uiiteljskim vijedu, Vijedu roditelja, radnidkom
vijedu odnosno skupu (zboru) radnika i Skolskom odboru dostavlja se lista u kojoj
su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najvedi broj bodova.
Iznimno od stavka 1, ovoga ilanka, kada je jedan ili vi5e kandidata koji su
ostvarili najvedi jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri
zapolljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upuduje se lista u
kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapoSljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najve6i broj
bodova, a dva ili vi5e kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi'
u daljnju proceduru upuduje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog ilanka, kada je jedan ili vi5e kandidata koji su ostvarili

jednak

drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri
zapo5ljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upuduje se lista u
kojoj se, uz osobu koja ima najve6i broj bodova, navodi samo osoba odnosno osobe
koje ostvaruju prednost pri zapo5ljavanju prema posebnom propisu.
dtanak 66.
U roku od osam dana od sjednice Skohkog odbora na kojoj su utvrdeni kandidati
i provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata,
sazivaju se sjednice Uiiteljskog vijeda, Vije6a roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog ilanka sazivaju se u skladu s opdim aktima Skole i
odredbama ovog statuta.
l6

Sjednicu Uiiteljskog vijeda vodi 6lan Skohkog odbora iz reda Uiiteljskog vije6a
kojeg Uiiteljsko vijede izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeda
roditelja vodi predsjednik Vije6a roditelja, a skup (zbor) radnika Elan Skolskog
odbora izabran od radniikog vijeda odnosno skupa (zbora) radnika.
U sluiaju nemogudnosti da osobe iz stavka 3. ovog ilanka vode sjednicu, Uiiteljsko
vijede, Vijede roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja
sjednice,

Na sjednici Uiiteljskog vijeda, Vijeda roditelja i na skupu (zboru) radnika
kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje bez nazoinosti
drugih kandidata.
Kandidati se pisanim putem obavjeltavaju i pozivaju predstaviti program rada za
mandatno razdoblje.
Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama
pojedinih tijela
kojima isti predstavlja svoj program rada.
Nakon zavr5enog predstavljanja programa rada Uiiteljsko vije6e, Vije6e roditelja
i skup (zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon
zavrienog glasovanja donosi se pisani zakljuiak koji se dostavlja Skohkom
odboru.
Zakljudci tijela iz stavka 6. ovog ilanka obvezuju ilanove Skotskog odbora koje
ih je imenovalo u Skolski odbor.

ilanak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpoloviCna vedina
ilanova Uditeljskog vijeda, Vije6a roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Uiiteljskog vije6a, Vije6a roditelja i skupu (zboru) radnika bira se
izborno povjerenstvo koje de voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva ilana,
Clanom izbornog povjerenstva ne moZe biti osoba koja je kandidat za ravnatelja
Skole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrduje izbornu listu kandidata za
ravnatelja koju je utvrdio Skolski odbor u skladu s odredbama ovoqstatuta.
Glasadki listi6i izraduju se abecednim redom i ovjeravaju peiatom Skole, a broj
glasaikih listida mora biti jednak broju ilanova nazoinih na sjednici na kojoj se
provodi glasovanje.
Svaki Elan nazoEan na sjednici Uiiteljskog vije6a, Vijeda roditelja i skupu (zboru)
radnika glasuje na naiin da na glasaikom listi6u zaokruZi redni broj ispred
prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukliji nadin glasovanja smatra se nevaZedim glasaikim listidem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasaiki listi6 navodi se ,,2a" i,,
protiv".
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s vaie6ih
glasaikih lisii6a i iastavtja listu kandidata za ravnatelja Skole prema broju
dobivenih glasova.
U sluCaju da dva ili vi5e kandidata za ravnatelja Skole dobiju isti najve6i broj
glasova, glasovanje se ponavlja izmedu tih kandidata dok ne bude izabran jedan
kandidat s najve6im brojem glasova na istoj sjednici osim u sluiaju ako jedan
kandidat s istim najve6im brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
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propisu. U tom sluiaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U sluiaju da dva ili viSe kandidata za ravnatelja Skole dobiju isti najvedi broj
glasova, a dva ili vi5e kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapo5ljavanju
prema posebnom propisu, glasovanje se ponavlja samo za kandidate koji
ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu, on mora dobiti natpoloviinu vedinu
glasova nazoinih na sjednici Uiiteljskog vijeda, Vijeda roditelja i skupu (zboru)
radnika.
Glasovanje se moie ponoviti i u sluiaju ako Uiiteljsko vije6e, Vije6e roditelja ili
skup (zbor) radnika raspolaiu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji
su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrdenih rezultata glasovanja donose se zakljuici iz ilanka 66.
stavcima 6. i7. ovog statuta koji se dostavljaju Skohkom odboru.

etanak 68.

Na sjednici Skohkog odbora kandidati predstavljaju program rada bez
nazoinosti drugih kandidata.
Nakon Sto kandidati zavr5e s predstavljanjem programa rada pristupa se
glasovanju.
Skolski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na
snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlj a zthtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od
sjednice St<olskog odbora iz stavaka 2. i3. ovog ilanka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasno5du, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak
imenovanja ravnatelja ponovit 6e se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama
i ovog statuta.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Clanak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Skolskog odbora sklapa ugovor o radu na
odredeno puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Skola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanj u zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema dlanku 106. stavcima 1. i 2.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Skole, a koja, SkoH ili drugoj Skoli
ima sklopljen ugovor o radu na neodredeno vrijeme zaradno mjesto uditelja ili strudnog
suradnika, taj ugovor o radu mirovat 6e do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme
dva uzastopna mandata.

Osoba iz stavka 1. ovoga dlanka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova,
u suprotnom joj prestaje radni odnos.

Izvje5divanje kandidata prijavljenih na natjeiaj za ravnatelja
Clanak 70.
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Skohki odborje duZan u roku od 45 dana od dana isteka rokazapodno5enje prijava na
natjedaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu
pouku o njegovu pravu da pregleda natjedajni materijal i da u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti moZe zahtijevati sudsku za5titu kod nadleZnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natjedaj moZe pobijati tuZbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga Sto izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji
su objavljeni u natjedaju.
TuLba se podnosi op6inskom sudu mjesno nadleZnom sudu prema sjedi5tu Skole.

Vr5itelj duZnosti ravnatelja
Clanak 71.
Ako Skolski odbor prema natjedaju u postupku odredenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat 6e vrSitelja duZnosti ravnatelja.
Za vrlitelja duZnosti ravnatelja moZe biti imenovana osoba koja ispunj ava uvjete za
uditelj a odnosno strudnog suradnika.

Glasovanje za vrSitelja duZnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vrSitelja duZnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.

Osoba imenovana za vrSitelja duZnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Skohkog
odbora ugovor o radu na odredeno vrijeme za obavljanje poslova vrSitelja duZnosti
ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vr5itelja duZnosti ravnatelja ima sa Skolom sklopljen
ugovor o radu na neodredeno vrijeme za poslove uditelja ili strudnog suradnika, osoba
ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem ie obavljati poslove
vr5itelj a duZnosti ravnatelj a.
vrsitelj duZnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vr5itelj duZnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga dlanka i u sludaju
kada Skola nema ravnatelja.
ZavriiteljaduZnosti ravnatelja ne moZe biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Skole.

Ovlasti ravnatelja

tlanak72.

Ravnatelj je poslovodni i strudni voditelj Skole.
Ravnatelj:
predstavlja i zastupa Skolu,
odgovoran je za zakonitost rada i strudni rad Skole,
poduzima sve pravne radnje u ime i zarudun Skole,
zastupa Skolu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim drZavnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
organizira i vodi poslovanje i rad Skole,
predlale Skolskom odboru statut i druge op6e akte Skole,
predlaZe Skolskom odboru godiSnji plan i progru* rada Skole,
u suradnji s Uditeljskim vijedem predlaZe Skolskom odboru donolenje Skolskog
kurikuluma,
predlaze Skolskom odboru financijski plan, polugodisnji i godisnji obradun,
sudjeluje u radu Skolskog odbora, bezpravaodludivanja,

-

-

-
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-

obustavlja izvr5enje odluka kolegijalnih tijela zakoje smatra da nisu utemeljene
na zakonu, podzakonskom ili opiem aktu,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvr5ava odluke i zakljudke osnivada, Skolskog odbora i Uditeljskog vijeda,
sazivakonstituirajuiu sjednicu Skolskog odbora i Vije6a roditelja,
planira, saziva i vodi sjednice Uditeljskog vijeda,

- uz prethodnu suglasnost Skolskog odbora odluiuje o

zasnivanju i
prestanku radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli, a samostalno zasniva radni odnos
kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
u sluiaju sumnje da je radniku Skole psihofiziiko zdravlje naru5eno u
Sjeri da bi njegova radna sposobnost mogla biti smanjena, upuduje
Skolskom odboru obrazloieni prijedlog za dono5enje odluke o upudivanju
radnika na pregled kod ovla5tenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrdivanja radne sposobnosti. Ako se ovla5tenom prosudbom
izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u
mogudnosti uredno izvr5avati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu
prosudbu upuduje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene

-

za5tite radnika

-

-

tz

poduzima zakonske-mjere zbogneizvrSavanja poslova
ili neispunj avanjadrugih
obveza iz radnog odnosa,
O"l:, i odgovara za sigurnost udenika, uditelja, strudnih suradnika
i ostalih
raonlKa,
suraduje s nadleZnim tijelima i ustanovama te
roditeljima i udenicima,
nadzfue pravodobno i todno unoSenje podataka
u e maticu,

-

radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava

mirovinskog osiguranja,
u skladu s odredbamaZakona o odgoju i obrazovanju u.osnovnoj
i srednjoj
Skoli otkazuje radniku koji odbije izvr5iti odluku Stotst og"
oanr.u o
upudivanju na pregled kod ovla5tenog izabranog doktora specijaliste
medicine rada radi utvrdivanja radne sposobnosti,

sklapa pravne pollgye o sdecanju,'optereiivanju
ili otudivanju pokretne
imovine te o investicijskim radovimado^roo.ooo,oo
kuna samostalno, a preko
100.000,00 kuna
prethodnoj
odruci'st<otstog
odbora, odnosno
.prema
suglasnosti osnivata,
odluduje o nastavku osnovnog skolovanja,
odnosno ispisu udenika koji je
navr5io 15 godina Zivota,
izvjeSduje kolegijalna tijela o nalazima i
odlukama tijela upravnog i strudnog
nadzora,
posjeduje nastavu i druge oblike odgojno
obrazovnog rada, analiziraraduditelja
i strudnih suradnika te osigurava njif,wo strueno
orptrouriuvanje i usavrsavaqje
gblvlja druge poslove utvrdene zakonskim i poazatiorskim propisima, statutom

i

drugim opiim aktima skole te poslove za koje
izrijekom zakonom,
ili opiim aktima nisu ovlast.nl arrgu tf.i" st"r..

provedbenim propisima

itanak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran j"-Skolrkoodboru i osnivadu sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj moZe osnivati povjerenstva i radne
skupine zaizradunacrtapojedinih akata
ili obavljanje poslova vahnih zadjelatnost Skole.
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Prestanak ugovora o radu ravnatelja

ilanak 74.
Ravnatelju Skole ugovor o radu prestaje:
f . istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme
2. zavr5etkom Skolske godine (31. kolovoza) u kojoj je navr5io 65 godina Livotai
najmanje 15 godina mirovinsko g stala
3. sporazumom sa Skolom
4. dostavom pravomodnog rje5enja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti
5. otkazom Skole

6.

smriu

Razrje5enje ravnatelja

Clanak 75.
Skohki odbor duZan je razrije5iti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i strudnog voditelja Skole te u sludajevima
propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraZi razrjeSenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se
ureduju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili op6im aktima Skole, ili neosnovano
ne izvrsava odluke Skolskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrodi Sko[ veiu
Stetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje duZnosti tako da su nastale
ili mogu nastati veie smetnje u obavljanju djelatnosti Skole.
St<otski odbor mozerazrijesiti ."rr",3,liT,l#i na pri;edlog
prosvjetnog inspektora
koji o prijedlogu zarazrjesenje izvjesiuje ministra.
Ako Skolski odbor ne razrijesi ravnatelia Skole na prijedlog prosvjetnog
inspektora u
roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, u
procijeni da je prijedlog

opravdan, ministar 6e razrije5iti ravnatelja

-inirtu.

ttanak77.

Kada se ravnatelja raljgujg iz,rgz,rgganavedenih
u dlanku 75. stavak l. todka r. ovog
ravnateljem 6e Skola sklopiti sporazum o prestanku
ugovora o radu u pisanom

:fi#j.t

Kada skolski odbor:,y,1di^di
,"r,r3':;?Ii8)u r*r1"s"nje raztosanavedenih u
dlanku 75' stavku l'.todke 3. i4- o'Jog
statuta, prije ionosenja odluke o razrjesenju,
obvezan je ravnatelju omoguiiti da Ln.r"
,uo.lu obranu odnosno da se izjasni o
navedenim ruzlozimau pisanom obliku
i u primjerero* io[u od najmanje tri dana koji
mu je odredio Skolski odbo..

iz

Clanak 79.
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Nakon oditovanja ravnatelja o razlozimazarazrjelenje ili protekom rokaza oditovanje
ravnatelja, ako se ravnatelj nije oditovao, o prijedlogu za razrje5enje ravnatelja dlanovi
Skolskog odbora odluduju tajnim glasovanjem.

Sudska zaitita prava i otkaz ravnatelju
Clanak 80.
Protiv odluke o razrje5enju ravnatelj koji je razrijeSen ima pravo tuZbom traLiti sudsku
za5titu prava, ako smatra da je bio povrijeden propisani postupak i da je ta povreda
mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postoj ali razlozi za razrjelenje propisani
Zakonom o ustanovama i dlankom 75. ovoga statuta.
TuZba se podnosi op6inskom sudu mjesno nadleZnom prema sjedi5tu Skole u roku od
30 dana od dana primitka odluke o razrje5enju.

Clanak 81.
Nakon donoSenja odluke o razrje5enju ravnatelja zbog razloga navedenih u dlanku 75.
stavku I . todkama 3 . i 4. ovog statuta Skola 6e ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razrijeSenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj moLe podnijeti tuZbu samo ako je
podnio tuZbu protiv odluke o razrje5enju sukladno Zakonu o ustanovama.
TtLba iz stavka 3. ovoga dlanka podnosi se op6inskom sudu mjesno nadleZnom prema
sjediStu Skole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vr5itelja duZnosti ravna,telja i raspisivanje natjeiaja
Clanak 82.
U sludaju razrje5enja ravnatelja, Skolski odbor imenovat 6e vr5itelja duZnosti ravnatelja
iz redova uditelja i strudnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vrSitelja
duZnosti ravnatelja raspisat 6e natjedaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIT STOTN
Clanak 83.

Uvjeti zatajnikaSkole

a)
b)

su zavr5en:

sveudili5ni diplomski studij pravne struke ili specijalistidki diplomski strudni
studij javne uprave,
preddiplomski strudni studij upravne struke, ako se na natjedaj ne javi osoba iz
todke a) ovoga stavka.

ilanak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom
administrativno

- tehnidkim

o

i pomo6nim poslovima koji

VII. STRUdNA TIJELA STOIN

W

djelokrugu rada tajnika
se

Clanak 85.
Strudna tijela Skole su Uditeljsko vijeie i Razredno vijede.

te

obavljaju u osnovnoj Skoli.

ilanak

86.

Uditeljsko vijeie dine svi uditelji, strudni suradnici Skole i ravnatelj.
Uditeljsko vije6e:
obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim
poslovima, potrebama i interesima udenika te promide strudno pedago5ki rad
Skole,
u suradnji s ravnateljem predlaZe Skolski kurikulum,
analizira i ocjenjuje odgojno - obrazovni rad,
odluduje o zahtjevu roditelja o prelasku udenika iz jedne Skole u drugu,
odluduje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog
predmeta i ocjeni izvladar$a,
imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz
nastavnog predmeta,
utvrduje trajanje dopunskog nastavnog rada za udenike koji imaju najvi5e dvije
ocjene nedovoljan na kraju nastavne godine,
odreduje termine odrZavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mreZnim
stranicama i oglasnoj plodi Skole,
glasuje o kandidatu za ravnatelja Skole i dostavlja pisani zakljudak Skolskom
odboru
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s udenicima,
odluduje o pedago5kim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima,
na prijedlog lijednika primarne zdravstvene za5tite donosi odluku o oslobadanju
od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili odredene aktivnosti ako bi to
sudj elovanj e Stetilo zdravlj u udenika,
raspravlja o prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i Kudnog reda,
raspravlja i odluduje o strudnim pitanjima,
daje prijedloge Skotskom odboru i ravnatelju za unapredivanje organizacije
rada i djelatnosti Skole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnogiada,
obavlja druge poslove utvrdene ovim statutom i drugim aktima Skole.
Sjednice Uditeljskog vijeda sazivai predsjedava im ravnatelj Skole.

Razredno vijede dine uditelji koji izvod:r:ffilrti'razrednom odjelu.
Razredno vijeie:
- skrbi o odgoju i obrazovanju udenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i Skolskog kurikuluma
- utvrduje ocjenu izvladanjana prijedlog razrednika
- u sludaju izbivanja ili sprijedenosti uditelja odredenog nastavnog predmeta
ili razrednika utvrduje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog ,eit.ryu iti
strudnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaie izlete i ekskurzije razrednogodjela
- suraduje s roditeljima i skrbnicima udenika
obavlja druge poslove odredene ovim statutom i drugim aktima Skole.
je
Razrednik
strudni voditelj Razrednog vije6a irazrednogodjeL.

tlanak
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88.

Na sjednicama
t
pojedino pitun;"llitl!:tt i Razredi og vijeia
odluduie
orugim opiim

;;;ffif .':i:;fii3i[:;ilfi

k-:jtit:9;";roe
romnije";;;ili.'Iffi

T,jff

;?
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Struino osposobljavanje i usavrlavanje

uditetji' strudni
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obvezu trajno se strudno
osposobljavati i usavrs avalil<rozp.ogr*.
koje je oJol.ito rvrinistarstvo,
'odidbu-a
a u skladu sa
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Drzavnog
pedagoskog
standarda
osnovnoSkolskog odgoja i obrazov anja.

te

Napredovanje u struci

Uiitelji, struini suradnici

,

i

Clanak 91.

ravnatelji mogu napredovati

u struci odnosno

zanimanju razinama i zvanjima propisanim nadleinim aktima ministarstva.
Uditelji, strudni suradnici i ravnatelj Skole mogu biti nagradeni za izvanredna
postignu6a u odgojno - obrazovnoj djelatnosti'
iutirirtur propisuje razine, odgovaraju1a zvanja, uvjete i nadin napredovanja i
nagradivanja.

Radni odnos i Pravilnik o radu

Clanak 92.

radnika Skole provodi se u skladu sa zakonskim
Zasnivar4ei prestanak radnog odnosa
aktima Skole te Kolektivnim ugovorima'
propirirr.,
i podzakonrt
odredbama'
"!girarnatetl Skole uskladu sa zakonskim
Ugovore o radu s radnicirna rt lupu
statuta'
te odredbama ovoga
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima
oJ*d"i" ravnatelj skladu sa zakonom'
Raspored radnih oiu"ru radnika
o radu i godisnjim planom i
Stott,""go'o'o'n
aktima
op6im
aktima,
oodzakonskim
progrurno* rada Skole'

i*

u

dlanak 93'

i prestanak radnog odnosa'
pravilnikom o radu Skole detaljno t. fiil;t-lutni'*je
radnika
pit'"":u ,, .r.ri s iadnim odnosima
prava i obveze i, ,"i""g La.roru i ai"gi
Sko1e.

i

za rad

IX. UCENICI
Upis uienika

ilanak

94.

U prvi ruzredSkola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuie godine imaju navr5enih Sest
godina Livota.
Iznimno od stavka 1. ovog dlanka, u prvi razredmoLe se upisati i dijete koje do 31.
oZujka tekude godine nema navrSenih Sest godina Livota, na zahtjev roditelja i sukladno
rjeSenju ureda drZavne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured drZavne uprave
u Zupaniji nadleZan za poslove obrazovanja
U prvi razred upisuju se udenici koji pripadaju upisnom podrudju Skole, a iznimno se
moZe upisati u prvi razred Skole i udenike koji ne pripadaju upisnom podrudju ako to
ne izazivapove6anje brojarazrednih odjela utvrdenih planom upisa u Stoti.

ehnak 95.
Psihofizidko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrduje strudno
povjerenstvo Skole za utvrdivanje psihofizidkog stanja djeteta odnosno udenika.
Psihofizidko stanje djeteta odnosno udenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobadanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobadanja od ve6
zapodetog Skolovanja i radi utvrdivanja primjerenog Skolovanja utvrduje strudno
povj erenstvo ureda drZavne uprave.

ilanak

96.

Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci izizvoda iz matice rodenih, domovnice za
djecu koja su hrvatski drZavljani, isprava o prebivali5tu ili boravi5tu roditelja odnosno
skrbnika te podaci koje Sko[ dostavi nadleZno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz dlanka 95. stavka l. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom poloZaju djeteta te obiljeZjima njegove sredine,
koji su zna(qni zapralenje razvoja udenika i popunjavanje evidencijskog lista udenika
i druge pedago5ke dokumentacije.

Nastavak Skolovanja uienika
obrazovne kvalifikacij

u Republici Hrvatskoj i priznavanje inozemne

Clanak 97.
Udenika stranca, azilanta ili hrvatskog drZavljanina koji je prekinuo Skolovanje u
inozemstvu i koji Zeli nastaviti Skolovanje u Republici Hrvatskoj, Skola 6e upisati u
odgovaraju6i razred nakon utvrdivanja istovjetnosti svjedodZbe odnosno druge
odgovarajude inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokrede se na temelju
pisanog zahtjeva roditelja uienika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadrZavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna

kvalifikacija,
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- ispravu kojom se dokazuje zavr5eno razdoblje studija ili poloZeni ispiti,
- ispravu o drZavljanstvu, osim u sluiaju apatrida iti osoba bez
driavljanstva.
Rje5enje o nastavku Skolovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacij ai Zakonom o opdem upravnom postupku.
Skoh.le &tLnapntZatiposebnu pomo6 udenicima koji ne znajuili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj Skoli.

Promjena

Skole

ihnak gg.

Udenik druge Skole koja ostvaruje isti obrazovni program moZe prije6i i nastaviti
obrazovanje u Skoli na zahtjev roditelja ili skrbnika, odnosno najkasnije do podetka
drugog polugodi5ta.

O zahtjevu odluduje Uditeljsko vije6e, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu
odgojno - obrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedago5kim
standardima.

U sluiaju prelaska uienika u drugu Skolu, St ota izdaje prijepis ocjena, a ispisuje
uienika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu uienika u
drugu Skolu.

Status

uienika

ihnak 99.
Status redovitog udenika stjede se upisom u Skolu.
Za udenika koji se ispisao iz Skole u matidnoj knjizi zakljuduje se posljednji razred
je zavrSio.

koji

Prava i obveze uienika

ilanak

100.

Udenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno - obrazovnom procesu,
pravo na obavije5tenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
pravo na uvaLav anje nj egovog mi5lj enj a,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeda udenika,
pravo na savjet i pomo6 pri rje5avanju problema,
pravo na prituZbu uditeljima, ravnatelju i Skolskom odboru,
koristiti objekte Skole i sredstva koja sluZe za ostvarivanje nastavnih
sadrZajau skladu s njihovom namjenom,
iznositi prijedloge i miSljenja radi pobolj5anja odgojno-obrazovnog
procesa i odgojno obrazovnog rada.
Udenici su duZni:

-

-

redovito pohadati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike
odgojno - obrazovnog rada koje su izabral|
savjesno uditi i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
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i drugim
radnicima Skole,
duvati imovinu koju koriste te imovinu drugih udenika i radnika Skole,
po5tovati pravila Ku6nog reda te izvr5avati upute uditelja, strudnih
suradnika, ravnatelja i drugih radnika Skole u skladu s propisima i
Ku6nom redu,
duvati udZbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva,

njegovati humane odnose medu udenicima, uditeljima

Za(tita zdravlja i sigurnost uienika
Clanak 101.
Skola.le duhnapoduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i za5tit e zdravlja
udenika.
Uditelji, strudni suradnici i ostali radnici Skole duZni su poduzimati mjere radi zaStite
prava udenika te o svakom krSenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili du5evnog
nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili
izrabljivanja udenika, obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Skole.
Ravnatelj Skole.le obvezanodmah o svakom krsenju prava udenika iz stavka 2. ovoga
dlanka izvijestiti nadleZno tijelo socijalne skrbi i drugo nadleZno tijelo na nadin kako je
propisao ministar.

Izostanak uienika s nastave
Clanak 102.
Ako udenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvrSava druge obveze, Skola 6e zatraiiti
od roditelja ili skrbnika obja5njenje o razlozima udenikovog neizvr5avanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Skolu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog
kojega se udeniku mogu izreli pedago5ke mjere.

ilanak

103.

Izostanak udenika s nastave, u sludaju pravodobnogzahtjeva roditelja, mole odobriti:

-

uditelj zaizostanaktijekom nastavnoga dana,
razrednikzaizostanak do tri pojedinadna ili uzastopna radna dana,
ravnatelj zaizostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
Uditeljsko vije6e zaizostanak do 15 uzastopnih radnih dana.
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak udenika s nastave prema stavku 1.
ovoga dlanka smatra se:
- usmeni ili pisani zahtjev uditelju najkasnije neposredno prije podetka
nastave zaizostanak tijekom nastavnoga dana,
- pisani zahtjev razredniku zaizostanakdo tri pojedinadna ili uzastopnaradna
dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju zaizostanaknajkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Uditeljskom vijeiu najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj mole, vi5e puta godiSnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno
stavcima l. i 2. ovoga dlanka.
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dhnak

104.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri
radna dana uzastopno dokazuje se lijednidkom potvrdom.

Izostanak udenika s nastave moLe se opravdati i odgovaraju6om potvrdom nadleZne
institucije, ustanove ili druge nadleZne fizidke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih
poslova, sud, nadleZni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je udenik ukljuden zbog
pruZanja pomo6i ili dijagnostike, Skola s umjetnidkim programima, Skola stranih jezika,
udenidki dom, sportski klub, kultumo-umjetnidko druStvo, kazali5te u koje je udenik
ukljuden, specijalistidka ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostidka pretraga
i drugo), ukljudujuii i e-potvrdu o narudZbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom udenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1.,2. i 3. dlanka 103. ovog statuta te stavcima
l. i 2. ovog dlanka.
Izostanak udenika s nastave prema stavku 3. dlanka 103. ovog statuta i stavcima l. i2.
ovoga dlanka) obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispridnice roditelja,
lijednidke potvrde ili odgovarajuie potvrde nadleZne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka udenika na nastavu.

PedagoSke

mjere

ihnak

105.

Pedago5ke mjere izridu se udenicima prema odredbama Zakonao odgoju

i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj Skoli te Pravilnika o kriterijimazaizricarle pedago5kih mjera.

Ocjenjivanje uienika

ilanak

106.

Udenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojdane: odlidan (5), vrlo dobar (4), dobar (3),
dovoljan (2) i nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loSe.

Preispitivanje ocjene i polaganje isBita pred Povjerensfvom
Clanak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zakljudenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva dana od zavr5etka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Uditeljskom vije6u radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga dlanka provodi se u roku od dva
dana od dana podno5enja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od
dlana koje odreduje Uditeljsko vijede. Povjerenstvo se u

tri

pravilu sastoji od razrednika, uditelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaLe i
uditelj a predmetne nastave.

Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu, ta je ocjena konadna.
Ako Povjerenstvo utvrdi udeniku ocjenu nedovoljan (1), a udenik ima zakljudenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najvi5e dva nastavna predmeta, upu6uje ga na dopunski

Ako

nastavni rad iz dlanka

11

1. ovog statuta.

itanak
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108.

Ispit iz dlanka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog
dijela, o demu odluduje Uditeljsko vijede.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako uienik ne pristupi pisanom
dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.
Ako uienik nije poloZio pisani dio ispita, ima pravo pristupiti usmenom dijelu
ispita prema odluci Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim
planom i programom pojedinog nastavnog predmetaza odredeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi tlanovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo veiinom glasova utvrduje ocjenu koja se udeniku odmah
priop6uje.
Ocjena Povjerenstva ne moie biti niia od zakljuiene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme odrLavanja ispita,
osobni podaci o udeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog
i usmenog dijela ispita te konadna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi dlanovi Povjerenstva.
Pisani radovi udenika prilaLu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Skole.

ilanak

109.

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom izvladanjamoZeu roku od dva dana od zavr5etka
nastavne godine podnijeti zahtjev Uditeljskom vijedu radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni izvladanjaUditeljskog vije6a je konadna.

Predmetni i razredni ispit
Clanak 110.
Uienici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohadati nastavu i biti ocijenjeni iz
jednog ili vi5e predmeta upuduju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrduje se u skladu s odrebama ovog statuta koje
propisuju izostanke uienika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema
potrebi uienik moZe polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do poietka
idude Skolske godine.
Odluku o polaganju predmetnog

ili razrednog ispita donosi Uiiteljsko vijede.
Ako uienik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili
razrednog ispita, Uiiteljsko vije6e donijet de novu odluku o polaganju u skladu s
odredbama ovog ilanka.
U sluiaju polaganja razrednog ispita uienik ne moie u jednom danu polagati viSe
od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovaraju6i naiin primjenjuju
se odredbe ilanka 108. ovog statuta.

Dopunski nastavni

rad

v

Clanak 111.
Za udenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (l) iz najvi5e dva
nastavna predmeta, Skola je duZna organizirati pomoi u udenju i nadoknadivanju
znanja kroz dopunski nastavni rad koji je udenik duLan pohadati. Dopunski nastavni
radiz stavka 1. ovoga dlanka utvrduje Uditeljsko vije6e po nastavnim predmetima.

Dopunski nastavni rad ne mole trajati kra6e od 10 i dulje od25 sati po nastavnom
predmetu.

Ako

udenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari odekivane ishode uditelj mu
zakljuduje prolaznu ocj enu.
S ocjenom ili potrebom upu6ivanja na popravni ispit uditelj je duZan upoznati udenika
na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se udeniku od detvrtog do osmog razredaSkole nakon dopunskog nastavnog rada
ne zakljudi prolazna ocjena, upu6uje ga se na popravni ispit koji se odrZava krajem
Skolske godine, a najkasnij e do 25. kolovoza teku6e Skolske godine.

Ponavljanje razreda

ilanak

112.

Udenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan
nastavnih predmeta, upu6uju se na ponavljanje razreda.

Popravni

(l) iz tri ili viSe

ispit
ehnak 113.

Uditeljsko vijede odreduje termine odrLavarla popravnih ispita i objavljuje ih na
mreZnim stranicama i oglasnoj plodi Skole.
Popravni ispiti odrZavaju se krajem Skolske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekude
Skolske godine.

ilanak 114.
Popravni ispit udenik polaZe pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri dlana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva,
- ispitivad - uditelj nastavnog predmeta iz kojega se polaZe popravni ispit,
- dlan Povjerenstva - uditelj.
Ocjena Povjerenstva je konadna.
Clanak 115.
polaganje
popravnog
Na
ispita na odgovarajudi nadin se primjenjuju odredbe dlanka
108. ovog statuta.

ilanak

116.

Udeniku koji uspje5no zavr5i dopunski nastavni rad odnosno poloZi popravni ispit,
ocjena se upisuje u svjedodZbu.

Nastava u kudi odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Clanak 117.
Za udenike koji zbog veiih motoridkih teSko6a ili kronidnih bolesti ne mogu pohadati
nastavu Skola \z odobrenje Ministarstva organizira nastavu u ku6i odnosno
zdravstvenoj ustanovi, ako se udenik nalazi na duZem lijedenju.

Oslobatlanje uienika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
30

ilanak

118.

Udenik koji zbog zdravstvenog stanja ne moZe sudjelovati u odredenoj Skolskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje Stetilo njegovom zdravlju, mole
se privremeno ili trajno osloboditi od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u odredenim nastavnim sadrZajima ili Skolskoj aktivnosti.
Odluku o oslobadanju udenika od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u odredenim nastavnim sadrZajima ili Skolskoj aktivnosti donosi
Uditeljsko vije6e na prijedlog lijednika primame zdravstvene za5tite.
Udeniku koji je osloboden pohadanja nastave odredenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je osloboden.

Kategorizirani Sporta5i
Clanak 119.
Udenici koji imaju status kategoriziranog Sporta5a sukladno odredbama Zakona o
Sportu, posebno daroviti udenici u umjetnidkom podrudju kao i udenici koji se
pripremaju za medunarodna natjecanja mogu zavr5iti Skolu pohadanjem nastave ili
polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog
programa.
Udenici iz stavka 1. ovog dlanka pohadaju nastavu prema odluci Uditeljskog vije(a, a
mogu polagati predmetni i razredni ispit na nadin propisan u dlanku 108. ovog statuta.

Pohvale i nagrade uienicima

Clanak 120.
Udenici koji se istidu u udenju i vladanju te postiZu iznimne rezultate u aktivnostima u
Stoti i izvan Skole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagradeni.

ilanak

121.

Pohvale su:

-

usmene pohvale
pisane pohvale - pohvalnice, povelje, priznanja

i sl.

Nagrade su:

-

priznanja u obliku medalja, prigodnih znadaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetnidke slike, albumi, fotografije i sl.
Sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetnidko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl.

-

novdane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinadno, skupini

ili razredu.

(lanakl22.
Pohvale i nagrade mogu predlagati udenici, uditelji, strudni suradnici, kolegijalna tijela
Skole te fizidke i pravne osobe izvan Skole.
Usmenu pohvalu izrite razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijede, a nagradu
dodj elj uj e Uditelj sko vij e6e.
O pohvalama i nagradama u Skoh se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
31

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Clanak 123.
Udenici razrednog odjela na podetku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekudu Skolsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednikarazrednog odjela izabrari su udenici koji su
dobili najve6i broj glasova nazodnih udenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.

tlanarkl24.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, Stiti i promide interese udenika
razrednog odjela u Skoli.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u sludaju njegove
sprijedenosti ili nenazodnosti.

vijede

uienika

ihnak

r25.

U Skoli se osniva Vijeie udenika koje dine predstavnici udenika svakog razrednog
odjela.
Predstavnik udenika zaYijele udenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora
rukovodi razrednik.

Ovlasti Vijeda uienika
Clanak 126.
Vijede udenika :
- promide interese udenika i predlaZe mjere za poboljSanje prava i interesa
udenika,
daje sugestrje zaprovedbu izleta i ekskurzija,
raspravlja o prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i Ku6nog reda,
daje prijedloge o provedbi Kudnoga reda,
moZe dati prituZbu ravnatelju Skole, Uditeljskom vije6u i Skolskom odboru
glede statusa i poloZaja udenika Skole,
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima vaZnim zaprava, obveze i
interese udenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika

Clanakl?T.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su upisati dijete u Skolu, odgovorni su za udenikovo
redovito pohadanje nastave i drugih oblika odgojno - obrazovnog rada u kojije udenik
ukljuden.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke udenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obavije5teni o udenidkim
postignu6ima.

Ako je uieniku izreiena pedago5ka mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao
mjera upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju Skole
u roku od 8 dana od dana primitka pedago5ke mjere upozorenja.
Ako je uieniku izreiena pedago5ka mjera preseljenja u drugu Skolu, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rje5enja o izreienoj
pedagolkoj mjeri preseljenja u drugu Skolu, podnijeti Zalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli te odredbama Zakona
o opdem upravnom postupku.

dhnak

128.

Radi Sto uspjeSnijeg ostvarivanja odgojno - obrazovne djelatnosti Skola suraduje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodi5ta.
Skola usmeno ili pisano izvje5iuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
udenika tijekom Skolske godine.
Na kraju Skolske godine udenici dobivaju svjedodZbu o postignutom uspjehu.

ilanak

i

129.

obvezu biti upoznati sa svim sadrZajima
obuhvadenima nastavnim planom i programom rada i Skolskim kurikulumom
koji su objavljeni na mreZnim stranicama Skole; obveznim i izbornim nastavnim

Roditelji uienika imaju pravo

predmetima, medupredmetnim

i/ili interdisciplinarnim sadrZajima ilili

modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati
suglasnost za sudjelovanje uienika u svim navedenim sadrZajima, osim u
nastavnim predmetima koji su dio odgojno - obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje uienika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti
pisanu
suglasnost roditelja.

ilanak

130.

Roditelji odnosno skrbnici duZni su ispunjavati svoje obveze prema Sko[ ko;e se
odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Skolom.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su skrbiti i o pona5anju udenika izvan Skole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Skoli nadoknaditi Stetu koju udenik udini za
vrijeme boravka u Skoli, na izletu ili ekskurziji u skladu s opdim propisima obveznog
prava.

XII. VIJECE RODITELJA
Ustroj Vijeda roditelja
Clanak 131.
U Stoti se ustrojava Vijeie roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja
udenika svakog razrednog odjela.

Izbor ilanova Vije6a roditelja
Clanak 132.
JJ

Roditelji udenika svakog razrednog odjela na podetku Skolske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela izmedu sebe biraju jednog predstavnikazaYijece roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga dlanka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeie roditelja s imenom rzabranog
roditelja razrednici su duZni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

ilanak

133.

Vije6e roditelja bira se za tekudu Skolsku godinu.
Za dlana Vije6a roditelja ne moZe se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da Zivi sa
svojim djetetom, koja je liSena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se
neovla5teno pribliZava djetetu s kojim ne Livi ili kojoj je izredena prekrSajna ili kaznena
sankcija zazaltrtu od nasilja u obitelji.

Konstituiraju6a sjednica Vijeda rod,itelja
Clanak 134.
Konstituiraju6u sjednicu Vijeia roditelja vodi ravnatelj Skole do izbora predsjednika
Vijeda roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeda roditelja
Clanak 135.
Nakon Sto se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeda roditelja
pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeda roditelja izabranje roditelj koji je dobio najve6i broj glasova
nazodnih dlanova.
Nakon Sto je izabran predsjednik Vijeda roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeda
roditelja na isti nadin.

Ovlasti Vije6a roditelja
Clanak 136.
Vije6e roditelja raspravlja o pitanjima znadajnim zaLivot i rad Skole te:
- daje mi5ljenje_ o prijedlogu Skolskog kurikuluma, godi5njeg plana i
programa rada Skole,
- raspravlja o izvjeSdima ravnatelja o realizaciji Skolskog kurikuluma,
godi5njeg plana i programa rada Skole,
- razmatra prituZbe roditelja u svezi s odgojno - obrazovnim radom,
- imenuje i razrje5uje jednog dlana Skolskog odbora izredaroditelja koji nije
radnik Skole,
- glasuje o kandidatu za raynatelja Skole i dostavlja pisani zakljudak
Skolskom odboru,
- predlaLe mjere za unapredivanje odgojno - obrazovnog rada,
- raspravlja o prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i Ku6nog reda,
- daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija,
Sportskih i kultumih sadrZaja Skole,
- daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljSanjem uvjeta rada
u Skoli,
- daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti udenidkih
zadrugate sudjelovanjem udenika u njihovu radu,
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-

daje mi5ljenje i prijedloge u svezi sa socijalno
udenika i pruZanjem odgovarajude pomoii.

-

ekonomskim poloZajem

thnak 137.
Ravnatelj Skole duZan je u najkradem mogudem roku izvijestiti Vijede roditelja o svim
pitanjima od opieg znadajaza Skolu.
Ravnatelj Skole, Skolski odbor i osnivad duZni su u okviru svoje nadleZnosti razmotriti
prijedloge Vijeda roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vije6a roditelja

dlanak 138.
Sjednice Vije6a roditelja odrZavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik
je predsjednik Vijeda roditelja
privremeno sprij eden u obavlj anj u po slova predsj edavaj uie g.
Prijedlog za sazivarle sjednice moZe dati svaki dlan Vijeda roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraii 1/3 dlanova tijela ili ravnatelj Skole.

Vije6a roditelja odnosno njegov zamjenik ako

ilanak

139.

Sjednice Vije6a roditelja mogu se odrZavati ako je na sjednici nazodna natpolovidna
veiina svih dlanova.
Vije6e roditelja odluduje javnim glasovanjern, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta odredeno drukdije.
Odluke Vije6a roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovidna ve6ina
nazodnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vije6a roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku i sjednice se tonski snimaju.
Zapisnik vodi dlan Vije6a roditelja kojeg odredi predsjednik.
lapisnik sa sjednice Vije6a roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajni5tvo
Skole na duvanje.
Prema potrebi o zakljudcima donesenim na sjednici Vije6a roditelja mogu se izvijestiti
uditelji i strudni suradnici putem oglasne plode Skole te roditelji i osnivad.

X[I. SINDIKAT, RADNIEKO VIJECE I SKUP RADNIKA

sindikat

ihnak

r4o.

Utemeljenje sindikata ,
Skola ie osigurati sindikatu prostor, sredstva zaradi druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, op6im aktima Skole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima
koje je sklopila.
Skoti je slobodno.

Radniiko vijede
Clanak 141.
U St<oti radnici mogu utemeljiti radnidko vijeie sukladno odredbama Zakonao radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provodenja izbora za radnidko vijede.
Ako u Skoli ni;e utemeljeno radnidko vije6e, sindikalni povjerenik moLe preuzeti
funkciju radnidkog vije6a o demu je duLan pisano izvijestiti ravnatelja.

Ako u Stoti Oletuie viSe sindikata, oni se mogu medusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji 6e imati prava i obveze radnidkog vijeia, a o
preuzimanju funkcije radnidkog vije6a duZni su oditovati se pisanim putem ravnatelju
Skole.

Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji 6e sindikat preuzeti funkciju radnidkog
vije(,a, provest 6e se izbori za radnidko vije6e u skladu s odredbama Zakona o radu te
Pravilnika iz stavka l. ovoga dlanka.

Skup radnika

Clanakl42.
Skup radnika dine svi radnici Skole.

Skup radnika dvaput godi5nje saziva radnidko vijede uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radnidko vije6e ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga dlanka, skup
radnika duZan je sazvatiravnatelj Skole.
Skup (zbor) radnika obvezno se sazivaj u postupku imenovanja ravnatelja Skol"
u roku od osam dana od sjednice Skolskog odbora na kojoj je provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadleZnosti skup radnika odluduje vedinom glasova nazodnih
radnika javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta
odredeno drukdije.

XIV. JAVNOST RADA
Clanak 143.
Rad Skole i tijela Skola.le javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:

-

redovitim izvjeS6ivanjem radnika, udenika Skole i roditelja,
podnoienjem izvje56a ovla5tenim upravnim tijelima i osnivadu,
podnoSenjem financijskih izvje5ia,
priop6enjima o odrZavanju sjednica tijela upravljanja i strudnih tijela,
objavljivanjem opiih akatai uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Skote provodi se u skladu s odredbam aZakonao pravu na pristup
informacijama i Zakona o za5titi osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Clanak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s vaZedim zakonskim odredbama,
- podaci o udenicima socijalno - moralne naravi,
- podaci utvrdeni u postupku zaltite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna odredeni zakonom i drugim propisima.

ilanak

145.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duZni su duvati svi radnici Skole,
bez obzirana koji su nadin saznali zate podatke ili isprave.
Obvezaduvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u St oti.

Clanovi Skobkog odbora duZni su duvati sve podatke koje su saznali u obavljanju
poslova dlanova Skolskog odbora.
Svi radnici Skole te dlanovi Skolskog odbora

povjerljivosti

u

skladu s propisima kojima

je

i

Vijeda roditelja potpisuju izjavu o
propisano podrudje za5tite osobnih

podataka.

Obvezaduvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZASTITA OKOLISA
Clanak 146.
Radnici Skole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za (uvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti dovjekova okoli5a te spredavati i otklanjati Stetne
posljedice koje zagadivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi nadin ugroZavaju
te vrijednosti ili dovode u opasnost Zivot ili zdravlje ljudi.
Zaitita dovjekova okoli5a razumijeva zajednidko djelovanje radnika Skole, udenika i
gradana na dijem podrudju Skola djeluje.
Uditelji duZni su poudavati udenike o duvanju i za5titi dovjekova okoliSa.

XV[.IMOVINA SXOIN I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina skol"

ihnak

147.

Imovinu Skole dine nekretnine, pokretnine, potraZivanja i novac.
O imovini Skole duZni su se skrbiti svi radnici Skole.
Clanak 148.
Za obavljanje djelatnosti Skola osigurava sredstva iz drLavnog proraduna, proraduna
grada odnosno Zupanije, roditelja udenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s
propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti rasporeduju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Skole, ravnatelj je ovla5ten i odgovoran:
- za zakonitost, udinkovitost, svrhovitost i za ekonomidno raspolaganje
proradunskim sredstvima,
- za planiranje i izvrSavanje dijela proraduna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vodenje proradunskog radunovodstva,
- ispunjavanja i drugih obvezau skladu s propisima.

Financijski plan, godi5nji i polugodi5nji obraiun
Clanak 149.
Financijski plan, godi5nji i polugodi5nji obradun financijskog plana za proteklu godinu
donosi Skolski odbor.
Godi5nji i polugodi5nji obradun iz stavka 1. ovoga dlanka te ostala financijska izvje5ia
ravnatelj je duZan pravodobno dostaviti nadleZnim tijelima.

ilanak

150.

Ako Skola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu 6e dobit uporabiti zaobavllanje
i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivadkim aktom.

3t

XV[I.

RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

ilanak

151.

Skotst<i odbor, Uditeljsko vije6e, Razredno vije6e, Vije6e roditelja i druga
rade na sjednicama koje se odrZavaju prema potrebi i u skladu s propisima

tijeh Skole
i godi5njim

planom i programom rada Skote.

xIX. OPCI I

POJEDINAdNI

AKTI sT<OI,tr,

PEDAGOSKA

DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
oP6i akti

ihnak

r52.

Pored statuta Skola ima ove op6e akte:

-

Pravilnik o radu
Pravilnik o za5titi na radu
Pravilnik o zaStiti od poZara
Pravilnik o radu Skolske knjiZnice
Pravilnik o promicanju spoznaja o Stetnosti uporabe duhanskih proizvoda
Pravilnik o za5titi i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilik o postupku i mjerama zazaltitu dostojanstva radnika
Kudni red
Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazoyne djelatnosti
Poslovnik o radu Skohkog odbora i Skolskih vije6a
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o radu Skohkog Sportskog druStva

i druge op6e akte sukladno zakonskim odredbama.

ilanak

153.

Opii akti objavljuju se na oglasnoj plodi Skole.
Op6i akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj plodi, ako
pojedinim op6im aktom nije odreden kra6i rok njegova stupanja na snagu.
Opii akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao
dan podetka primjene odreden neki kasniji dan.

ilanak 154.
Op6i akti objavljuju se na mreZnim stranicama Skole.
Inicijativu za dono5enje opdih akata, njihovih izmjena
Skolskog odbora.
Pojedinaini

akti

ihnak

i

dopuna moZe dati svaki dlan

r55.

Pojedinadne akte kojima se odluduje o pojedinim pravima i obvezama udenika i radnika
donose kolegijalna tijela ravnatelj.
Pojedinadni akti stupaju na snagu i izvr5avaju se nakon dono5enja, osim ako provodenje
tih akata nije uvjetovano izvrSnosti odnosno pravomodnosti akta, nastupom odredene

i

dinjenice

ili istekom odredenog roka.
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Pedagolka dokumentacija i evidencije
Clanak 156.
Skola;e obvezna voditi pedago5ku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se ureduje djelatnost
osnovnoSkolskog odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i opdih akata

ilanak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i op6ih akata Skole obavlja ured drZavne uprave u skladu
sa zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor
Inspekcijski nadzor

u

Clanak 158.
Skoli obavlja prosvjetna inspekcija

u skladu s posebnim

zakonom.

Nadzor nad struinih radom
Clanak 159.
Nadzor nad strudnim radom Skole obavljaju tijela odredena zakonom odnosno drugim
propisima.

Financijski nadzor
Clanak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivad i
druge nadleZne institucije i sluZbe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRSNB ODREDBE

ilanak

Opdi akti Skole trebaju biti

161.
uskladeni s odredbama ovog statuta.

tlanak

162.

Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj plodi Skole.

Prijedlog Statuta Osnovne Skole don Mihovila Pavlinovida, Podgora utvrden je na
sjednici Skolskog odbora odrZanoj 31. sijednja 2019.
KLASA:0 1 2-03 I 19-01 I 0l
URBROJ:2147 105-14-06- 19- I
Podgora,3 1. sijednja 2019.
Utvrduje se da je Zupanijska skup5tina Splitsko-dalmatinske Zupanije na ovaj Statut
dala prethodnu suglasnost Zakljudkom KLASA:
,URBROJ:od
39

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vailiti Statut osnovne Skole don Mihovila
Pavlinovi6a, PodgoraKLASA: 012-03116-01/01, URBROJ: 2147105-14-06-16-1 od
14. oZujka 2016. i Izmjene i dopune Statuta osnovne Skole don Mihovila Pavlinoviia,
Podgora KLASA:012-O3ll7-Ol/03,URBROJ.2147105-14-06-17-l od12.listopada

20t7.
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj plodi Skole dana

a stupio je na

Skolskog odbora:

ffi

-

-

KLASA:
URBROJ:

[,%

Podgora,-

-
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STATUT

osNovNE SroLE,
KNE, ZATRPIMIRA
r prijedlog r

Kaitel Gomilica, veljada 2019. godine

Na temelju dlanka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine",broj 76193,29197, 47199,
35/08) te dlanka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (,,Narodne novine".
broj: 87/08, 86109, 92110, 105/10, 90lll, 5112, 16112, 86112,94113, 136114, l52ll4,7ll7 i 68/18)
Skolski odbor Osnovne Skole kneza Trpimira uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
2019.
Zupanije (Zakljudak, KLASA:
2019. godine), dana
;URBROJ:
,od
godine donosi

STATUT
OSNO\TNE STOTE KNEZA TRPIMIRA

I' .PCE .DREDBE
itanak t.
(1) Ovim Statutom utvrduju se statusna obiljeZja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i nadin
odludivanja tijela upravljanja i strudnih tijela, poloLaj, prava i obveze udenika i roditelja te druga
pitanja od znadenja za djelatnost i rad Osnovne Skole kneza Trpimira (dalje u tekstu: Stota;.
(2) lzrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno zna(enje, uporabljeni su neutralno i
odnose sejednako na Zenske i mu5ke osobe.
Clanak 2.
(l) Skola je pravna osoba i upisana je u sudski registar kod Trgovadkog suda u Splitu te
zajednidki elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg Skolstva Ministarstva znanosti
obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo).
(2) Skolaje javna ustanova.

osnivai
ihnak

3.

Osnivad Skole j e Splitsko-dalmatinsk

a Lupanija.
)
je
(2) Skola
pravni sljednik Osnovne Skole ,,Mar5al Tito" za Ka5tel Kambelovac i KaStel Gomilicu
kojaje osnovana Rje5enjem op6ine Split br. 61152-1973. od 18.6. 1973. godine.
(

1

Naziv i sjedi.te

Skole

iranak 4.
(1) Naziv Skole je Osnovna Skola kneza Trpimira.
(2) Sjedi5te Skole je u Ka5tel Gomilici, Eugena Kumidi6a 2.
(3) Puni naziv Skola istide na zgradiu kojoj je njezino sjedi5te.
Dan Skole

ilanak
(1) Skola ima Dan Skole.
(2) Dan Skole obiljeLava se
programom rada.

u

mjesecu oZujku,

5.

a nadnevak se odreduje Godi5njim planom i

Peiati i

Stambilji
iranak

6.

(1) U radu i poslovanju Skola koristi:
l. pedat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedi5te Skole, a u sredini pedata nalazi se grb Republike

2.
3.

4.

Hrvatske
pedat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrZi naziv i sjediSte Skole, Republika
Hrvatska, u sredini pedata ispod sjedi5ta Skole je broj I
pedat okruglog oblika, promjera 23 mm, koji sadrZi naziv i sjedi5te Skole, Republika
Hrvatska, u sredini pedata ispod sjedi5ta Skole je broj 2
Stambilj detvrtastog oblika duZine 50 mm i Sirine 15 mm, koji sadrZi naziv i sjedi5te
Skole.

(2) Pedatom iz stavka 1. tod. 1. ovoga elanka ovjeravaju se javne isprave koje Skola izdaje i akti
koje Skola donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
(3) Pedat tz stavka 1. tod. 2. ovoga elanka rabi se za redovito administrativno poslovanje i
ovjeravanje pismena koja nemaju obiljeZje javnih isprava.
(4) Pedat iz stavka l. tod. 3. ovoga ilanka rabi se za redovito financijsko poslovanje i
ovjeravanje pismena koja nemaju obiljeZje javnih isprava.
(5) Stambilji se rabe za uredsko poslovanje Skole.
(6) O broju, uporabi i duvanju pedata i Stambilja odluduje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Skol"

ilanak

7.

(1) Skolu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga ilanka upisuju se u sudski registar.
(3) Ravnatelj moZe dati punomo6 drugoj osobi da zastupa Skolu u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti u skladu s odredbamazakonakojim se ureduju obvezni odnosi.
(4) U sludaju parnidnog ili upravnog spora izmedu Skole i ravnatelja, Skolu zastupa predsjednik
Skolskog odbora ili osoba koju on pisano opunomo6i

Zamjena ravnatelja

ilanak

(l) U sludaju privremene sprijedenosti

8.

obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Skole zamjenjuje

osoba izreda dlanova Uditeljskog vije6a.

(2) Kandidata koji ce zamjenjivati ravnatelja,Skolskom odboru predlale ravnatelj Skole.
(3) U sludaju sprijedenosti ravnatelja da predloZi osobu iz stavka 1. ovoga elanka (iznenadna bolest,
nezgodai sl.) Skolski odbor 6e predloZiti kandidata koji 6e zamjenjivati ravnatelja.

tlanak 9.
(1) PredloZeni kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova

zamjene

ravnatelja i ne moZe biti dlan Skolskog odbora.
(2) Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skolski odbor donosi javnim glasovanjem.

(3) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i duZnost obavljati one poslove ravnatelja dije se
izvr5enje ne moZe odgadati do ravnateljeva povratka
(4) Ravnateljeva zamjena moLe zastupati Skolu u pravnom prometu prema tre6ima samo uz
ravnatelj evu pi sanu punomoi.
(5) Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduZe do isteka mandata ravnatelja.
(6) Skolski odbor moZe u svakom trenutku razrije5iti osobu imenovanu za zamjemt ravnatelja i
imenovati drugog dlana Uditeljskog vijeia.
(7) Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skole objavljuje se na oglasnoj plodi
Skole u roku tri (3) dana od dana donoSenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

ilanak

10.

(1) Djelatnost Skole je osnovno Skolovanje djece i mladeZi.

ilanak

11.

(1) Djelatnost iz dlanka 10. ovog Statuta Skola obavlja kao javnu sluZbu.
(2) Na temelju javnih ovlasti Skola obavlja sljede6e poslove:

-

upise u Skolu i ispise iz Skole s vodenjem odgovaraju6e evidencije i dokumentacije,
organizaciju i izvodenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s udenicima i
vodenje odgovaraju6ih evidencija,

-

vrednovanje i ocjenjivanje udenika i vodenje odgovaraju6ih evidencija o tome te vodenje
evidencija o udenidkim postignudima,

-

izricanje i provodenje pedago5kih mjera i vodenje evidencija o tim mjerama,
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vodenje evidencije o njima,
izdavanje javnih isprava,
izdavanje potvrda,
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u E-maticu - zajednidki elektronidki
upisnik ustanova.
(3) Skola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odludivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima udenika, roditelja ili skrbnika udenika, drugih fizidkih ili
pravnih osoba postupa prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i prema propisima prema
kojima ima poloZaj tijela javne vlasti.
St otst i kurikulum i godiSnji plan i program rada Skole

ilanak

12.

(1) Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i Skolskog kurikuluma.
(2) Skola radi na temelju Skolskog kurikuluma i godi5njeg plana i programa rada.
(3) Godi5njim planom i programom rada utvrduje se mjesto, vrijeme i nadin izvr5enja poslova, a
sadrZi: podatke o uvjetima radai izvrSiteljimaposlova, godi5nji kalendarrada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godi5nji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada uditelja i strudnih suradnika, plan rada Skolskog odbora i

strudnih tijela, plan strudnog usavrSavanja i osposobljavanja, podatke o ostalim aktivnostima Skole
te podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Skole.
(4) GodiSnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i Skolskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mi5ljenje Vije6a roditelja donosi Skotsti odbor do 7. listopada tekuce
Skolske godine.

ilanak

13.

i

1t1 Skolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma nastavnog plana i programa,
a odreduje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,izvanrrastavne i izvan5kolske aktivnosti,

izborni dio medupredmetnih i/ili interdisciplinamih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu odredeni nacionalnim kurikulumom.
12) Skolski kurikulum donosi Skolski odbor do 7. listopada teku6e Skolske godine na prijedlog
ravnatelja i Uditeljskog vijeia i uz miSljenje Vije6a roditelja.
(3) GodiSnji plan i program rada i Skolski kurikulum Skola dostavlja elektronidkim putem
Ministarstvu do 15. listopada teku6e Skolske godine te objavljuje na mreZnim stranicama Skole u
skladu s propisima vezanim uz za5titu osobnih podataka.

Organizacija rada

ilanak

14.

Nastava se u Skoli izvodi u pet (5) radnih dana tjedno u tri (3) smjene u skladu s Godi5njim
planom i programom rada, a kada se za to steknu materijalni uvjeti i u dvije (2) smjene odnosno u
jednoj (1) smjeni.
(2) O organrzacijirada odluduje Skolski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima
rada te DrZavnim pedago5kim standardom osnovno5kolskog sustava odgoja i obrazovanja.
(3) Promjene u organizaciji rada Skola je duZna pravodobno najaviti udenicima, roditeljima,
Osnivadu i Uredu drlavne uprave u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji.

(l)

Ustrojavanje i izvodenje nastave

ilanak

15.

(1) Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latinidnom pismu.
(2) Nastava se izvodi u klasidnim i specijaliziranim udionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godi5njem planu i programu rada Skole te Skolskom kurikulumu.
(3) Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.

udzbenici
iranak 16.
U Stotl

se mogu

koristiti samo udZbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
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Ustroj razrednih odjela, produieni boravak i prehrana uienika

ilanak

17.

(1) Razredni odjeli ustrojavaju se na podetku Skolske godine sukladno Zakonu, provedbenim
propisima i DrZavnom pedagoSkom standardu osnovno5kolskog sustava odgoja i obrazovanja
odlukom Ureda drlavne uprave u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji uz prethodno miSljenje Splitskodalmatinske Zupanije kao Osnivada Skole.
(2) U Skoli se mole ustrojiti produZeni boravak udenika

koji organizira osnivad Skole sukladno

propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva.
(3) Skola organiziraprehranu udenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadleLno za
zdravstvo.
Izvannastavne i izvan5kolske aktivnosti

ilanak

18.

(1) U Skoli se organiziraju izvannastavne aktivnosti udenika radi pro5irivanja obrazovnih sadriaja,
poticanja indivudualnih sklonosti i sposobnosti udenika, razvijanja zajedni5tva udenika, razvijanja
dru5tvenog Livota i razonode udenika.
(2) lzvannastavne aktivnosti planiraju se godi5njim planom i programom rada Skole i Skolskim
kurikulumom, a temelje se na nadelu dragovoljnosti izbora sadrlaja i oblika rada.
(3) Udenici mogu biti ukljudeni u izvan5kolske aktivnosti, a rad u izvan5kolskim aktivnostima
udeniku se moZe priznati kao ispunjavanje Skolsklh obveza ako su te aktivnosti u svezi sa Skolskim
kurikulumom.
Dopunska i dodatna

nastava
ihnak

1g.

(1) Dopunska nastava organizira se za udenike kojima je potrebna pomo6 u udenju.
(2) Dodatna nastava organizira se za udenike koji u odredenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosjedne rezultate ili pokazuju poseban interes za odredeni nastavni predmet.

Skolrku zadruga

ilanak

20.

(1) Skola moZe osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode
koji su rczultat rada udenika.
(2) Sredstva ostvarena na takav nadin moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti iskljudivo
za rud udenidke zadruge i unapredivanj e odgoj no-obrazovnog rada Skole.
Suradnja 5t ot"

ilanak

21.

(l) U izvodenju odgojno-obrazovnih sadrilaja te obavljanju djelatnosti Skola suraduje s drugim
i fizidkim osobama.
(2) Skola sudjeluje u dru5tvenom Zivotu mjesta i naselja s dijih podrudja udenici pohadaju Skolu. U
tu svrhu Skola organizira kulturno-umjetnidke manifestacije i Skolska natjecanja te druge aktivnosti.
Skolama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim

(3) Skola moie biti vjeZbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno-obrazovni rad

s

udenicima u skladu s propisom ministra.

Sportski klubovi i drultva

(lanak22.
U Stoti

se mogu

osnivati udenidki klubovi i dru5tva u skladu s posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije

ilanak

23.

moZe izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimatr druge
odgovaraju6e aktivnosti prema planu utvrdenom godi5njim planom i programom rada te Skolskim
kurikulumom.
(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovog elanka trebaju biti u funkciji ostvarivanja Skolskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikulamih dokumenata propisanih Zakonom.
(3)Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvodenju izleta,

(1) Skola

ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti rzvan Skole.

Skohku knjiznica

ilanak

24.

(1) Skola ima knjiZnicu.
(2) Skolska knjiZnica ima obiljeZje knjiZnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Skole.
(3) Rad knjiZnice mora odgovarati propisanim standardima, a ureduje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
ilanak

25.

(1) skola obavlja djelatnost iz (lanka 10. ovoga Statuta u sjedistu skole.
(2) U sjedistu Skole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za udenike Skole od
1. do 8. razreda.

ilanak

26.

(1) U Skoli se ustrojavaju dvije sluZbe:
1. strudno-pedagoSka

2.

administrativno-tehnidka.

(2) Strudno-pedagoSka sluZba obavlja: poslove u svezi s izvodenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s udenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima
udenika te promicanje strudno-pedago5kog rada Skole u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, godi5njim planom i programom rada Skole i Skolskim kurikulumom.
(3) Administrativno-tehnidka sluZba obavlja: op6e, pravne i kadrovske poslove, radunovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vodenja i duvanja pedagoSke dokumentacije i evidencije,
ostvarivanj apravaudenika, roditelja i radnika, poslove tehnidkog odrlavanja i rukovanja opremom i

uredajima, poslove odrZavanja disto6e objekata i okoli5a te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godiSnjim planom i programom rada Skol".

Kudni red

tlanak27.

(l)

Unutarnji rad i poslovanje Skole ureduje se Ku6nim redom koji donosi Skotst<i odbor nakon
rasprave na Uditeljskom vijeiu,Vijeiu roditelja i Vije6u udenika.
(2) Kudnim redom utvrduju se:
- pravila i obveze ponaSanja u Skoli, unutarnjem i vanjskom prostoru Skole,
- pravila medusobnih odnosa udenika,
- pravila medusobnih odnosa udenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigumosti i zaitite od socijalno neprihvatljivih oblika pona5anja, diskriminaciie,
neprijateljstva i nasilja,
nacin postupanja prema tmovlnl I
- druga pitanja vaLnaza unutarnji rad Skole.
(3) U Stoti;e zabranjen svaki oblik promidZbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja.

Etiiki kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
ilanak

28.

(1) Skolski odbor donosi Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazoyne djelatnosti
Skoli nakon rasprave na Uditeljskom vijecu,Vijedu roditelja i Vijeiu udenika.

u

(2) Sve osobe koje Kodeks obavezuje duZne su postupati prema odredbama istog.

IV. UPRAVLJANJE

SI<OT.OVT

St otst i odbor

ilanak

29.

(l)

Skolom upravlja Skolsti odbor.
(2) Skolski odbor ima sedam (7) dlanova od kojih jednog
a ostalih Sest (6) imenuje i razrje5uje:

(1)

dlana birairazrje5uje radnidko vijece,

-

Uditeljsko vijeie dva (2) dlanaiz reda uditelja i strudnih suradnika,
Vije6e roditelja jednog (l) dlanaizreda roditelja koji nije radnik Skole,
Osnivad tri (3) dlana.
(3) Ukoliko nije utemeljeno radnidko vijeie jednog (1) dlana Skolskog odbora imenuju i opozivaju
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na nadin propisan Zakonom o radu za izbor radnidkog
vijeda koje ima samo jednog dlana.
(4) Ravnatelj St<ote duianje izvijestiti Osnivada o potrebi imenovanja dlanova Skolskog odbora
najkasnije 45 danaprije isteka mandata dlanova Skolskog odbora.

7

Zapreke za ilanstvo u Skolskom odboru

ilanak

30.

elanom Skolskog odbora ne moZe biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane dlankom 119. stavkom3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
lzbor ilanova Skohkog odbora iz reda uiitelja i struinih suradnika

ilanak

31.

Izbor dva (2) dlana Skolskog odbora koje imenuje Uditeljsko vije6e izreda uditelja
suradnika obavlja se na sjednici Uditeljskog vije6a tajnim glasovanjem.
(2) Sj ednicu Uditelj skog vij eia saziv a ravnatelj .
(3) Zaprovodenje izbora uditeljsko vije6e imenuje izbomo povjerenstvo.
(4) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) dlana.
(5) ilanovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za dlanove Skolskog odbora.
(6) Izbori se odrZavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata dlanova Skolskog odbora.
(7) O izborima, izbomo povjerenstvo vodi zapisnik.

(l)

i

strudnih

itanak 32.
(1) Kandidate za dlanove Skolskog odbora izreda uditelja i strudnih suradnika mogu predlagati svi
nazodni na Uditeljskom vije6u.
(2) Svaki uditelj i strudni suradnik moZe sam istaknuti svoju kandidaturu.
(3) Zadlanove Skolskog odbora predlaZe se viSe kandidata nego Sto se bira.
(4) Kandidatom se smatra svaki uditelj i strudni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.

itanak 33.
popisa
kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
Nakon zavrSetka kandidiranja, temeljem
listu prema abecednom redu.
tlanak

34.

(i) Nakon utvrdivanja

izborne liste izborno povjerenstvo izraduje glasadke listi6e.
(2) Broj glasadkih listiia mora biti jednak broju nazodnih birada.
(3) Glasadki listid iz stavka l. ovoga elanka sadrZi:
1. naznakuda se izbor odnosi na kandidate za dlanove Skolskog odbora

2.
3.

broj kandidata koji se biraju u Skolski odbor
ime i prezime kandidata.
(4) Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

ilanak

35.

(1) Glasovanje je tajno.
(2) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovidna vedina dlanova Uditeljskog
vije6a.
(3) Glasovanju moraju biti nazodni svi dlanovi izbornog povjerenstva.

'n

ilanak

36.

(l)

Kad birad pristupi glasovanju predsjednik izbornog povjerenstva zaokruLuje ga na prethodno
izradenom biradkom popisu, daje mu glasadki listi6 i obja5njava mu nadin glasovanja.
(2) Birad moLe glasovati samo za kandidate upisane na glasadkom listiiu, a glasuje tako da zaokruZi
redni broj ispred prezimena i imena dvaju kandidata
(3) Ako je birad zaokrulio redni broj ispred samo jednog kandidata, glasadki listii je vaLeci.
(4) Glasadki listidi popunjeni suprotno stavku 2. i3. ovoga elanka smatraju se nevaZedima.

ilanak

37.
prebrojava glasove s vaZeiih listi6a i sastavlja

(l) Nakon zavr5etka glasovanja izborno povjerenstvo

listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
(2) Ako 2 ili viSe kandidata dobiju isti najvedi broj glasova, glasovanje zate kandidate se ponavlja
sve dok jedan od njih ne dobije ve6i broj glasova.
(3) Uditeljsko vijeie moZe odbiti listu kandidata ako raspolaZe dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbomog povjerenstva te se u tom sludaju glasovanje ponavlja.
(4) Nakon Sto Uditeljsko vije6e prihvati listu kandidatazadlanove Skolskog odbora utvrduje se koja
6e dva (2) dlana iz reda uditelja i strudnih suradnika Uditeljsko vijeie odlukom imenovati u Skolski
odbor.

(5) O izboru

i

imenovanju dlanova Skolskog odbora izreda uditelja

i

strudnih suradnika vodi

se

zapisnik.

iz zapisnika

sa sjednice iz stavka 5. ovoga ilanka sa popisom imenovanih dlanova
Skolskog odbora dostavlja se ravnatelju.

(6) Izvod

Izbor ilanova Skotskog odbora iz reda roditelja

ilanak

38.

Ravnatelj Skole dulanje izvijestiti Vije6e roditelja o potrebi izborapredstavnika roditelja u Skolski
odbor.

ilanak

39.

(l)

O izboru jednog (1) dlana Skolskog odbora izredaroditelja odluduju roditelji na sjednici Vije6a
roditelja.

(2) Kandidata za dlana Skolskog odbora iz

roditelja mogu predlagati svi nazodni na sjednici
Vijeda roditelja pod uvjetom da predl oLeni kandidat nije radnik Skole.
(3) Svaki roditelj moZe sam istaknuti svoju kandidaturu pod uvjetom da nije radnik Skole.
(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavcima 2 . i 3. ovog ilanka.
(5) Vije6e roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) dlana Skolskog odbora.
(6) U sludaju da dva ili vi5e kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje 6e se ponoviti za te
kandidata sve dok jedan ne dobije veii broj glasova.
(7) Nakon izboru utvrduje se jedan (1) dlan iz reda roditelja kojeg 6e Vije6e roditelja odlukom
imenovati u Skolski odbor.
(8) O izboru i imenovanju dlana Skolskog odbora iz redaroditelja vodi se zapisnik.
(9) Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 8. ovoga elanka dostavlja se ravnatelju.
red,a

9

Konstituirajuda sjednica Skolrkog odbora

ilanak

40.

(1) Ravnatelj saziva konstituirajudu sjednicu Skolskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon
Sto je imenovana ve6ina dlanova Skolskog odbora.
(2) Najstariji dlan Skolskog odbora rukovodi radom konstituiraju6e sjednice do izbora predsjednika.

ilanak

41.

Dnevni red konstituirajuie sjednice obvezno sadrZi:
- izvjeS6e predsjedavatelja sjednice o imenovanim dlanovima Skolskog odbora
- verihciranje mandata dlanova Skolskog odbora na nadin da se provjeri identit dlanova
podacima iz popisa o imenovanju
- izbor predsjednik a i zamienika predsjednika Skolskog odbora.

tlanak42.
(1) Mandat dlanova Skolskog odbora tede od dana konstituiranja Skolskog odbora

i

s

traje detiri,a.

godine.

(2) ilanovi Skolskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Skohkog odbora

ilanak

(t) Za predsjednika i

43.

zamjenika predsjednika Skolskog odbora moZe brtr izabran svaki dlan

Skolskog odbora.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Skolskog odbora biraju se na detiri godine.
(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora dlanovi Skolskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
@) Za predsjednika i zamjenika predsjednika rzabranje kandidat koji
ukupnog broja dlanova Skolskog odbora.

(5) Nakon izbora

je dobio

vedinu glasova

predsjednika Skolskog odbora najstariji dlan Skolskog odbora predaje

predsjedniku dalje vodenje sjednice Skolskog odbora.

ilanak

44.

Predsjednik Skolskog odbora:

-

predstavga Stotski odbor
sazivasjednice Skolskog odbora i predsjedava im

utvrduje prijedlog dnevnog reda sjednice
pripremai razmatra materijale za sjednicu

vodi sjednice Skolskog odbora
prebrojava glasove kod odludivanja i priopiava rezultate glasovanja
potpisuje akte koje donosi St<olski odbor
skrbi o odrZavanju reda i da se sjednice odrZavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog Statuta
obavlja druge poslove prema propisima, op6im aktima Skole i ovlastima Skolskog odbora.
t0

ilanak 45.
(l) U sludaju sprijedenosti obavljanja duZnosti predsjednika Skolskog odbora zamjenjuje zamjenik.
(2) Na zamjenika predsjednika Skolskog odbora primjenjuje se dlanak 44. ovog Statuta kada
zamj enjuj e predsj ednika.

(3) Ako je

i

zamjenik predsjednika Skohkog odbora sprijeden voditi sjednicu, Skolski odbor na
sjednici odreduje osobu izredadlanova Skolskog odbora koja ie predsjedavati sjednici.

Prava i duZnosti ilana Skotskog odbora

ilanak

46.

(l) elan Skolskog

-

odbora ima prava i duZnosti:
nazoditi sjednicama Skolskog odbora i sudjelovati u radu

postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odluduje na sjednicama
prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva Skolski odbor
sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i duZnosti iz stavka 1. ovoga ilanka su osobna i dlan ih ne moZe prenijeti na tre6ega.
Sazivanje i odrZavanje sjednica Skohkog odbora

tlanak47.
(1) Sjednicu Skolskog odbora sazivapredsjednik Skolskog odbora, a u sludaju njegove sprijedenosti
njegov zamjenik.
(2) Prijedlogzasazivanje sjednice moie dati i svaki dlan Skolskog odbora.
(3) Predsjednik Skolskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Skolskog odbora ako to traile najmanje
detiri (4) dlana Skolskog odbora, ravnatelj, Osnivad ili kada je Ured drZavne uprave pokrenuo
postupak raspu5tanj a Skolskog odbora.
(4) Ako predsjednik Skohkog odbora ne izvr5i obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog elanka, a radi se o
potrebi hitnog odludivanja te zakonitosti rada Skole, sjednicu Skolskog odbora ovlaSten je sazvati
ravnatelj.

(l) Pozivi

i

za sjednicu

ilanak 48.
dostavljaju se u pisanom ili elektronidkom obliku s prijedlogom

materijalima za sjednicu svim dlanovima Skolskog odbora

i

dnevnog reda

ravnatelju najkasnije 3 dana prije

odrZavanja sjednice.

(2) U pozivu za sjednicu izrijekom se moraju priop6iti mjesto

i

vrijeme te razlozi zbog kojih

se

sjednica saziva.
(3) Pozivi se po potrebi dostavljaju i izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom
kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
(4) Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu stavlja se na oglasnu plodu
Skole u roku odredenom u stavku

l.

ovog ilanka.

ilanak

49.

(1) U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Skolskog odbora moZe
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem

ili elektronskim putem.

ll

se

(2) Sjednica Skolskog odbora moLe se u sludajevimaizstavka 1. ovog elanka odrlatielektronskim
putem.
(3) U sludaju odrZavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim dlanovima
na njihovu elektronsku adresu uz dnevni red odreduje se podetak i zavrSetak elektronske sjednice, a
u tom se vremenu dlanovi Skolskog odbora odituju elektronskim putem.
(4) Nakon zavr5etka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u dijem su privitku sva pristigla
oditovanja.

Naiin rada na sjednici Skoltkog odbora

ilanak

50.

Prije podetka sjednice Skolskog odbora predsjedavatelj provjerava da li je na sjednici nazo(,na
potrebna ve6ina dlanova tijela i ako jest zapodinje sjednicu.
(2) Sjednici Skolskog odbora mogu biti nazodne i druge osobe uz dopu5tenje Skolskog odbora ili u

(l)

skladu s posebnim propisima.
(3) Nakon prihva6anja predloZenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odludivanje redoslijedom--.
kojije utvrden u dnevnom redu.
(4) Kada su dlanovima Skolskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se
donosi odredena odluka ili zakljudak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj duZan je kratko iznijeti
sadrLaj materijala, predloZene odluke

ili

zakljudka.

(5) Na sjednici nitko ne moZe govoriti dok ne dobije rijed od predsjedavatelja sjednice.
(6) Predsjedavatelj daje rijed prijavljenimazaraspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili osim

u sludaju ako je to potrebno zbog dopunskog objaSnjenja pojedinog predmeta.
(7) Sudionik u raspravi duZan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge zarjeiavanje predmeta o

koiima se raspravlja.
(8) Predsjedavatelj sjednice duZan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
(9) Na prijedlog predsjedavatelja ili dlana, Skolst<i odbor moZe odluditi da se uskrati rijed sudioniku
u raspravi koji je ve6 govorio o istom predmetu.

dlanak 51.

(l)

Sjednica Skolskog odbora prekida se:
- kada se broi nazodnih dlanova smanji ispod broja potrebnog za odrLavanje sjednice
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave
- i u drugim opravdanim sludajevima.
(2) Odluku o prekidu sjednice donosi Skolsti odbor osim u sludaju kada se broj nazodnih dlanova
smanji ispod broja potrebnog za odrZavanje sjednice tada odluku o prekidu sjednice donosi
predsj edavatelj predmetne

sj

ednice.

(3) Nova sjednica Skolskog odbora saziva se u skladu s dlancima 47.-49. ovog Statuta.

Odluiivanje na sjednici Skolskog odbora

ilanak 52.
(1) elanovi Skolskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Skolskog odbora odluduju
glasova ukupnog broja dlanova.
t2

ve6inom

(2) Glasovanje je javno osim ako je ovim Statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
(3) elanovi Skolskog odbora mogu odludivati i tajnim glasovanjem o demu prethodno donose
odluku.
(4) e lanovi Skolskog odbora glasuju tako da se izja5njav aju ,,za",,,protiv'o ili ,,suzdrLan".

Zapisnik
elanak 53.
(1) O radu sjednice Skolskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a moLe se i tonski snimati po prethodnoj odluci Skolskog
odbora.

(3) Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Skolskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili
tajnik Skole.

tlanak

54.

(1) Zapisnik ima obiljeZje isprave kojom se potvrduje rad i oblik rada Skolskog odbora.
(2) Zapisnik sadrZi:

1.

redni broj, mjesto i vrijeme odrLavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, broj
dlanova nazodnih odnosno nenazodnih na sjednici
2. broj i imena dlanova koji su opravdali svoj izostanak
3. imena ostalih osoba nazodnih na sjednici
4. potvrdu da je na sjednici nazodanpotreban broj dlanovazapravovaljano odludivanje
5. predloZeni i usvojeni dnevni red
6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su
sudjelovale u raspravi i saZetprikaz njihova izlaganja
l. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno todkama dnevnog reda
8. izdvojeno mi5ljenje pojedinog dlana, ako on zatraLi da se to unese u zapisnik
9. vrijeme zakljudivanja ili prekida sjednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
1 1. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisnidara.
(3) Zapisnik se vodi na sjednici te se nakon sjednice umnoZava u potrebnom broju primjeraka
sukladno dlanku 55. ovog Statuta.

ilanak 55.
(1) Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisnidar.
(2) Po jedan primjerak zapisnika dostavlja se predsjedniku i ravnatelju, a jedan primjerak se duva u
pismohrani Skole.
ilanak

56.

(1) Ako se zapisnik sastoji od viSe listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja
sjednice i zapisnidara.
(2) Svaki list (stranica) mora biti oznaden rednim brojem.

ilanak

57.

(1) Odluke, rje5enja i zakljudci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
l3

(2) Odluke, rjesenja

i

zakljudci iz stavka 1. ovoga elanka mogu se objaviti u obliku skra6enog

zapisnika.
(3) O objavljivanju skra6enog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.

Uvid u zapisnik i dostavljanje podataka

ilanak

58.

Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravnim i fizidkim osobama izvan Skole
samo na njihov pisani zahtjev u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama.
(2) Zapisnici Skolskog odbora se kategoriziraju i duvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaStitu registratumog i arhivskog gradiva.

(l)

Potpisivanje akata

ilanak

59.

Tekst op6eg ili pojedinadnog akta koji je na sjednici donio Skolski odbor potpisuje predsjedavatelj

a

te siednice.

Radna tijela

dlanak 60.
Skolski odbor moLe osnivati povjerenstva ili radne skupine za proudavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova vaLnlhza Skolu.
(2) elanovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se zavr5i

(t)

odredeni posao.

(3) Skolski odbor moLe u svako doba opozvati povjerenstvo

ili

radnu skupinu odnosno pojedinog

dlana.

(4) elanovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju izmedu radnika Skole.
(5) Iznimno, kada je propisano da odredeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
odnosno kvalifikacije koje nemaju radnici Skole, Skolski odbor imenovat 6e u povjerenstva ili
radne skupine osobe izvan Skole.

Izvjeldivanje o odlukama donesenim na sjednici Skolskog odbora

ilanak

61.

(l) O odlukama

vaLnimzarad i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog odboraradnike
se izvjesduje putem oglasne plode Skole u roku od tri (3)dana od dana odrZavanja sjednice na kojoj
je donesena odluka.
(2) Roditelje se na sjednici Vije6a roditelja i roditeljskim sastancima izvjeSiuje o odlukama vaZnim
zaradi poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog odbora.

iuvanje tajne i povjerljivih podataka

ilanak

62.

(1) ilan Skolskog odbora duLanje duvati poslovnu i profesionalnu tajnu
osobne podatke koje dozna u obavljanju duZnosti dlana.
t4

i

druge informacije te

^

(2) elan koji postupi suprotno stavku 1. ovoga elanka odgovoran je za Stetu prema opcim
propisima obveznog prava.

Zloporaba poloZaja

ilanak

63.

Za vrijeme dok obavlja duZnost dlana Skolskog odbora isti ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom dlanstvu na nadin kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
Prestanak mandata i razrje5enje ilana Skohkog odbora

ilanak 64.
(1) Kada pojedinom dlanu Skolskog odbora iz dlanka 28. ovoga Statuta prijevremeno

prestane

mandat provode se dopunski izbori osim u sludaju kada mandat prestaje dlanovima koje imenuje
Osnivad.

(2) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku l. ovoga elanka.
(3) Mandat dlana Skolskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na
koje je bio izabran dlan Skolskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
(4) Na dopunske izbore odgovaraju6e se primjenjuju dlanci 31. do 39. ovoga Statuta za dlanove

Skokkog odbora koja imenuju Uditeljsko vije6e i Vije6e roditelja.
(5) Na dopunskom izboru jednog dlana bira radnidko vijeie, a ako nije utemeljeno radnidko vijece
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na nadin propisan Zakonom o radu za izbor
radnidkog vije6a koje ima samo jednog dlana.

ilanak

65.

(1) elana Skolskog odbora razrjeiavadlanstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kadato sam zatraZi
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog Skolskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos r, Skoli
- kada je udeniku diji je roditelj dlan Skolskog odbora prestalo Skolovanje u Skoli
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo Skolovanje udenika u Skoli
- kada mu je izrelena zaititna mjera ili kada je prekrSajno kaZnjen prema propisima o
za5titi od nasilja u obitelji
- kada bude pravomodno osuden ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak
zbog osnovane sumnje o podinjenju kaznenog djelaiz dlanka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
Raspu5tanje Skolskog odbora i razrjeSenje ilana Skotskog odbora

tlanak

66.

1t) Skolski odbor mole biti raspu5ten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrdene
zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Skole ili ako te poslove obavlja na nadin koji ne
omogu6uje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole.
l5

(2) Odluku o raspuStanju Skolskog odbora donosi Ured drZavne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
Zupaniji.

(3) Odlukom o raspu5tanju Skolskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Skotski odbor.

(a) Na imenovanje povjerenstva, nadin rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
St<olski odbor primjenjuju se odredbe elanka 121. stavci 4. - ll. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj Skoli.

ilanak

67.

(1) elan Skolskog odbora koji je razrije5en prije isteka mandata jer je utvrdeno da ne ispunjava
obveze utvrdene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Skole ili ih obavlja na nadin koji ne
omogu6uje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole ne moZe biti ponovno imenovan za
dlana istog Skolskog odbora.

(2) elanovi raspu5tenog Skolskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za dlanove Skolskog
odbora koji se imenuje nakon raspu5tanja ako je Skolski odbor raspuSten iz razloga Sto nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Skole,^,
ili je te poslove obavljao na nadin koji nije omogu6avao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Skole.

Ovlasti Skolskog odbora

ilanak

68.

(1) Uz poslove zakojeje kao tijelo upravtjanja Skole ovla5ten zakonom i provedbenim propisima
Skolski odbor:
- imenuje ravnatelja Skole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrje5uje ravnatelja Skole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta,
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivad a, a naprijedlog ravnatelja Skole,

-

donosi opie akte Skole na prijedlog ravnatelja Skole,

donosi Skolski kurikulum na prijedlog Uditeljskog vije6a i ravnatelja Skole i uz miSljenje
Vije6a roditelja,
donosi godi5nji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Skole i uz miSljenje Vijeda
roditelj a i nadzire nj egovo izvrSavanj e,

-

i

godi5nji obradun na prijedlog ravnatelja,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Skole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli,
daje suglasnost ravnatelju Skole da omogu6i radnicima Skole obavljanje poslova na
donosi financijski plan, polugodi5nji

projektima Europske unije ili fondovima Europske unije
daje suglasnost ravnatelju Skole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektima
Europske unije ili fondovima Europske unije.
donosi odluku o upuiivanju radnika na lijednidki pregled kod ovlaStenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovla5tenog utvrdivanja prosudbe radne sposobnosti ako
utvrdi da je obrazloZeni prijedlog ravnatelja za upuiivanje radnika na lijednidki pregled
opravdan,

-

odluduj e o zahtjevima radnika za

zaititl prava iz
t6

radnog odnosa,

-

odluduje samostalno o stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju pokretne imovine te
investicijskim radovima dija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
uz suglasnost Osnivada odluduje:
- o promjeni djelatnosti Skole,

- o
-

stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju pokretne imovine te investicijskim
radovima dija je pojedinadna vrijednost ve6a od 100.000,00 kuna,
o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom Osnivada,
o davanju u zakup objekata i prostora Skole ili mijenjanju namjene objekata i

prostora,

- o promj eni naziva i sjedi5ta Skole,
- o statusnim promjenama Skole,
- daje Osnivadu i ravnatelju prijedloge i mi5ljenja o pojedinim
'
-

pitanjima vaZnim zarad

i sigurnost., Skoli,
bira i razrje5uje predsjednikai zamlenika predsjednika Skolskog odbora,
razmatra rezultate obrazovnog rada,
osniva udenidku zadrugu, Skolsko sportsko dru5tvo i udruge,

obavlja druge poslove odredene ovim Statutom i drugim op6im aktima Skole.
(2) O stjecanju, optereiivanju ili otudenju nepokretne imovine Skolski odbor odluduje uz prethodnu
suglasnost Osnivada bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.

V. RAVNATELJ

Obiljeija ravnatelja

ilanak

69.

(1) Skola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i strudni voditelj Skole.

Uvjeti

tlanak

70.

(1) Ravnatelj Skole moZe biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete zaravnatelja propisane
zakonom.
(2) Iznimno osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za ravnatelja moZe biti imenovana z.a
ravnatelja ako u trenutku prijave na natjedaj za ravnatelja obna5a duZnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete zaravnatelja propisane Zakonom o osnovnom
Skolstvu (,,Narodne novine" broj 59190,26193,27193,29194,7196,59101,114101 i76105).
(3) Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Skol" su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vjeStine i iskustvo rada na projektima.
(4) Kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

l7

Natjeiaj za ravnatelia
(1) Ravnatelj

se

dlanak 71.
imenuje na temelju javnog natjedaja koji raspisuje Skola prema odluci Skolskog

odbora.

(2) Nadedaj iz stavka (1) ovog ilanka raspisuje se najkasnije 60 dana prije isteka

mandata

ravnatelja.
(3) Nadedaj se objavljuje u "Narodnim novinam a" I namreZnim stranicama Skole.
(4) U natjedaju se objavljuju nuZni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rck za podnoSenje prijava na natjedaj koji ne moZe biti kra6i
od osam (8) dana od dana objave natjedaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidatuz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo

prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvjeSiuju o izboru, a koji ne
moZe biti dulji od 45 danaod isteka rokazapodno5enje prijava.
(S)Uzprijavu na natjedaj i potrebnu dokumentaciju prema natjedaju, kandidat zaruvnatelja dtLan
je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
(6) U nadedaju se izrijekom istide da se na natjedaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Popis isprava

tlanak72.

(l)Uz prijavu na nadedaj, kandidat zaravnatelja duZan je dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta
koji se odnose na zavr5eni studij, odnosno strudnu spremu i pedago5ke kompetencije, poloZen
strudni ispit ili oslobodenje od obveze polaganja strudnog ispita, radno iskustvo i dokaz da se u
trenutku podno5enja prijave na nadedaj protiv njegu ne vodi kazneni postupak zakaznena dlelaiz
dlanka 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli.
(2) Posebno uvjerenje o osudivanosti ili neosudivanosti za kaznena djelaiz dlanka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli za kandidate pribavlja, uz njihovu suglasnost,
ravnatelj prema Zakonuo pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.
Razmatranje prijava i utvrtlivanja ispunjenosti uvjeta

itanak

73.

ravnatelja Skole, ponude je potrebno urudZbirati
(1) Pri
neotvorene, a predsjednik Skolskog odbora otvara ih na sjednici Skolskog odbora.
(2) Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrduje se:
- da li je dostavljena u propisanom roku
- da li je dostavljena dokumentacija koja je navedena u natjedaju

zaprimanju ponuda kandidata

-

za

li kandidat ispunjava nuZne uvjete zaravnatelja
da li je kandidat dostavio dokaz odnosno dokaze o dodatnim kompetencrjama.
da

Dodatne kompetencije

(lanak74.
(1) Dodatne kompetencrje za ravnatelja dokazuju se na sljede6i nadin:
7. poznavanje stranog jezlka odredenoga stupnja prema Zajednidkom europskom referentnom
okviru za jezlke prema priloZenoj dokumentaciji kandidatauz prijavu koja to dokazuje (indeks o
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zavrSenom kolegiju stranog jezika, svjedodZa ili diploma, javna isprava o izvr5enom testiranju
znanja stranog jezika od ovla5tene ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaStene
ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezikna nekoj od navedenih

ili viSa,ilirazina

jezika
2. osnovne digitalne vje5tine prema priloZenoj dokumentaciji kandidatauz prijavu koja to dokazuje
(indeks o zavr5enom kolegiju informatike, diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodZba ili
druga isprava izdana od ovlaStene ustanove ili pravne osobe); podetna ili napredna Europska
radunalna diploma (ECDL) ili vi5a ruzina stedena na studijskim programima informatike i/ili
razina): razina A.2

stedena na studijskim programima stranih

radunarstva

3. iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili dlana projektnog tima prema priloZenoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili vi5e projekata.
(2) Svi dokazi iz stavka 1. todaka 1.,2. i 3. ovog Clanka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija

ilanak

75.

Dodatne kompetencije iz dlanka74. ovog Statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natjedai, Skolski odbor vrednuje na sljedeii nadin:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do I bod (priloZen dokaz),

-

osnovne digitalne vjeStine:od 0 bodova (nema dokaza) do

I

bod (priloZen dokaz),

iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priloZio
dokaze) do 1 bod (sudjelovao u projektima).

Lista kandidata

ilanak

76.

(1) Nakon zavr5enog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
(2) Nakon utvrdivanja ukupnog reztltata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Skolski
odbor utvrduje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Uditeljskom vije6u, Vije6u
roditelja, radnidkom vijedu odnosno skupu (zboru) radnika i Skolskom odboru, osim ako se na
nadedaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natjedaja.

ilanak

77.

(1) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili vi5e kandidata imaju jednak najve6i broj
bodova Uditeljskom vije6u, Vije6u roditelja, radnidkom vije6u odnosno skupu (zboru) radnika i
Skolskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvarujujednak najveii
brojbodova.
(2)Iznimno od stavka l. ovog elanka, kada je jedan ili vi5e kandidata koji su ostvarili najveii
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapo5ljavanju prema posebnom propisu, u

daljnju proceduru upuiuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapo5ljavanju prema posebnom propisu.
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(3) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najve6i broj bodova, a dva
ili viSe kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upuduje se
lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog elanka, kada je jedan ili vi5e kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapo5ljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upu6uje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najvedi broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapoSljavanju prema posebnom
propisu.

Sazivanje sjednica odnosno skupa (zbora) radnika

ilanak

78.

(1) U roku od osam (8) dana od sjednice Skokkog odbora na kojoj su utvrdeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice
Uditeljskog vije6a, Vije6a roditelja i skup (zbor) radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog etanta sazivaju se u skladu s op6im aktima Skole i odredbama ovog
Statuta.

(3) Sjednicu Uditeljskog vijeia vodi dlan Skolskog odbora iz reda Uditeljskog vije6a kojeg
Uditeljsko vije6e izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vije6a roditelja vodi predsjednik
Vijeda roditelja, a skup (zbor) radnika dlan Skolskog odbora izabran od radnidkog vijeia odnosno
skupa (zbora) radnika.

(4) U sludaju nemogudnosti da osobe iz stavka 3. ovog ilanka vode sjednicu, Uditeljsko vijeie,
Vije6e roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelia sjednice.
(5) Na sjednici Uditeljskog vijeia, Vije6a roditelja i na skupu (zboru) radnika nazodne se izvje5duje
o kandidatima za ravnatelja Skole koji ispunjavaju uvjete natjedaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
(6) Na sjednici Uditeljskog vijeda i Vijeia roditelja te na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje bez nazodnosti drugih kandidata
(f elanovi vije6a i radnici mogu na sjednici vijeia te skupu (zboru) radnika kandidatima postavljati
pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanjem djelatnosti osnovnog Skolstva'
(8) Osobe iz stavka 7. ovoga Clanka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja ttaLiti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obiljeZje diskriminacije.
(9) Nakon zavr5enog predstavljanja programarada Uditeljsko vijeie,Vije6e roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon zavr5enog glasovanja donosi se pisani
zakljudak koji se dostavlja Skolskom odboru.

(10) Zakljudci

tijela iz stavka 9. ovog elanka obvezuju dlanove Skolskog odbora

koje ih je

imenovalo u Skolski odbor.

Plenarna sjednica

ilanak

79.

(1) Nakon utvrdivanja liste kandidata iz dlanka 76. ovoga Statuta predsjednik Skolskog odbora
moLe sazvati plenamu sjednicu Skolskog odbora.

(2) Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga elanka predsjednik Skolskog odbora poziva dlanove
Skolskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja sjednice Uditeljskog vije6a, predsjednika Vijeia
roditelja, radnidkog vijeinika (ukoliko je u Skoli utemeljeno radnidko vije6e) i tajnika.

A

Dogovor o predstavljanju programa rada na plenarnoj sjednici

ilanak

80.

(1) Nazodni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto

i

vrijeme sjednice na kojoj

6e

kandidati s liste predstaviti program radazamandatno razdoblje.
(2) Sudionici se mogu suglasiti za odrZavanje zajednidke sjednice Skolskog odbora, Uditeljskog
vijeda, Vije6a roditelja i skupa (zbora) radnika na kojoj ie kandidati s liste predstaviti svoj program
rada za mandatno razdoblj e.
(3) Zajednidkoj sjednici iz stavka 2. ovogailanka predsjedava predsjednik Skohkog odbora.
(4) Ako se ne postigne suglasnost o odrZavanju zajednidke sjednice, ved se utvrdi predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama Skolskog odbora, Uditeljskog
vijeca, Vije6a roditelja i skupa (zbora) radnika, ovla5teni sazivatelji sjednica i skupa (zbora) radnika
trebaju priop6iti vrijeme i mjesto odrLavanja sjednice za predstavljanje programa rada sukladno
dlanku 78. ovoga Statuta.

Izvje5divanje kandidata o odrilavanju sjednica odnosno skupa (zbora) radnika

dtanak 81.
O utvrdenom mjestu i vremenu odrLavanjaplename sjednice izdlanka 80. stavak 1 ovog Statuta
odnosno sjednica i odrZavanja skupa (zbora) radnika iz ilanka 80. stavak 4 ovog Statuta za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje tajnik izvjeS6uje kandidate s liste, a listu i
preslike prijave i natjedajne dokumentacije kandidata uruduje svakom sazivatelju sjednice odnosno
skupa (zbora) radnika.

ilanak

82.

(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovidna veiina

dlanova

Uditeljskog vijeia, Vijeia roditelja te skupa (zbora) radnika.

(2) Na sjednici Uditeljskog vijeda, Vije6a roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje ie voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(3) Izbomo povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) dlana.
(4) elanom izbornog povjerenstva ne moZe biti osoba koja je kandidat zaravnatelja Skole.
(5) Izbomo povjerenstvo abecednim redom utvrduje iz.bornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio St<otski odbor u skladu s odredbama ovog Statuta.
(6) Glasadki listidi izraduju se abecednim redom i ovjeravaju pedatom Skole, a broj glasadkih listica
mora biti jednak broju dlanova nazodnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
(7) Svaki dlan nazodan na sjednici Uditeljskog vijeda, Vijeia roditelja i skupu (zboru) radnika
glasuje na nadin da na glasadkom listi6u zaokntLi redni broj ispred prezimena i imena kandidata za
kojeg glasuje.
(8) Svaki drukdiji nadin glasovanja smatra se nevaZe6im glasadkim listiiem.
(9) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasadki listii navodi se ,,2a" i ,, protiv".
(10) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s vaZe6ih glasadkih
listi6a i sastavlja listu kandidatazaravnatelja Skole prema broju dobivenih glasova.
(11) U sludaju da dva ili vi5e kandidata za ravnatelja Skole dobiju isti najvedi broj glasova,
glasovanje se ponavlja izmedu tih kandidata dok ne bude izabranjedan kandidat s najve6im brojem
glasova, osim u sludaju ako jedan kandidat s istim najvedim brojem glasova ostvaruje pravo
prednosti po posebnom propisu. U tom sludaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat

koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
21

isti najveii broj glasova, a dva ili
viSe kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapoSljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo zakandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
(13) Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovidnu veiinu glasova
nazodnih na sjednici Uditeljskog vije6a, Vijeda roditelja i skupu (zboru) radnika.
(14) Glasovanje se moZe ponoviti i u sludaju ako Uditeljsko vije6e, Vijede roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolaZu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su udecali na rezultate
(12) U sludaju da dva

ili

viSe kandidata zaravnatelja Skole dobiju

glasovanja.

(15) Na temelju utvrdenih rezultata glasovanja donose se zakljudci iz dlanka 78. stavci 7. i 8.ovog
Statuta koji se dostavljaju Skolskom odboru idu6eg dana nakon odrZane sjednice vijeia odnosno
skupa (zbora) radnika.

Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje na sjednici Skolskog odbora

ilanak

83.

Sukladno dlanku 80. ovog Statuta, ukoliko nije postignut dogovor o plenarnoj sjednici iz (lanka^.
79. ovog Statuta, predsjednik Skolskog odbora saziva sjednicu Skolskog odbora na kojoj kandidati
usmeno predstavljaju program rada za mandatno razdoblje bez nazodnosti drugih kandidata u
vremenu koje im odobri predsjedavatelj sjednice.
(2) elanovi Skolskog odbora mogu na sjednici Skolskog odbora kandidatima postavljati pitanja u
svezi s predstavljenim programom rada i poznavanjem djelatnosti osnovnog Skolstva.

(l)

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga elanka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja traliti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obiljeZje diskriminacije.
(4) Nakon Sto kandidati zavrSe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Imenovanje ravnatelja

ilanak

84.

(1) Odluku o imenovanju ravnaterya Stolski odbor donosi javnim glasovanjem u skladu sa dlankom
52. stavkom l. i 2. ovog Statuta.
(2) Zakljudci tijela iz (lanka 78. stavka 9 obvezuju dlanove Skolskog odbora koje ih je imenovalo u
St olski odbor.
(3) Odlukom o imenovanju odreduje se podetak mandata ravnatelja.
$) Zaimenovanog kandidata Skola dostavlja obrazloZeni zahtjev za dobivanje suglasnosti ministru
znanosti i obrazovanja.
(5) Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Skola dobije suglasnost za imenovanog
kandidata ili kada istekne zakonski rokza davanje suglasnosti.
(6) Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja postupak imenovanja ravnatelja
ponovit 6e se u skladu s odredbamaZakona o ustanovama i ovog Statuta.
(7) O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik Skolskog odbora izvjesiuje sve
sudionike nadedaja zaimenovanje ravnatelja prema dlanku 42. Zakona o ustanovama.
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Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem

thnak

85.

(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik Skolskog odbora sklapa ugovor o radu na odredeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
(2) Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Skola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema dlanku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
(3) Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Skole, a koja u Skoli ili drugoj Skoli ima
sklopljen ugovor o radu na neodredeno vrijeme za radno mjesto uditelja ili strudnog suradnika
predmetni ugovor o radu mirovat ie do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna
mandata.

(4) Osoba iz stavka 1. ovoga elanka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, a u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvje5divanje kandidata prijavljenih na natjeiaj za ravnatelia

ilanak

86.

(1) Skolski odborje duZan u roku od 45 dana od dana isteka rokaza podno5enje prijava na natjedaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda nadedajni materijal i da u roku od l5 dana od dana primitka obavijesti moZe zahtijevati
sudsku zaStitu kod nadleZnog suda.
(2) Osoba koja je podnijela prijavu na natjedaj moLe pobijati tuZbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupkailizbogtoga Sto izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natjedaju.

(3) TuZba se podnosi op6inskom sudu mjesno nadleZnom sudu prema sjedi5tu Skole.

Vr5itelj duZnosti ravnatelj

a

ehnak 87.
(1) Ako Skolski odbor prema natjedaju u postupku odredenom ovim Statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat 6e vrSitelja duZnosti ravnatelja.
(2) Za vr5itelja duZnosti ravnatelja moLe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete

zau(ilelja

odnosno strudnog suradnika.

(3) Glasovanje za vrSitelja duZnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
(4) Mandat vrSitelja duZnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(5) Osoba imenovana za vr5itelja duZnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Skolskog odbora
ugovor o radu na odredeno vrijeme za obavljanje poslova vr5itelja duZnosti ravnatelja.
(6) Ako osoba koja je imenovana za vr5itelja duZnosti ravnatelja ima sa Skolom sklopljen ugovor o
radu na neodredeno vrijeme za poslove uditelja ili strudnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem 6e obavljati poslove vr5itelja duZnosti ravnatelja.
(7) VrSitelj duZnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
(8) Vr$itelj duZnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga elanka
Skola nema ravnatelja.
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i u sludaju kada

(9) Za vrSitelja duZnosti ravnatelja ne moZe biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Skole.

Ovlasti ravnatelja

ilanak

88.

(1) Ravnatelj je poslovodni i strudni voditelj Skole.
(2) Ravnatelj:

-

predstavlja i zastupa Skolu,
odgovoran

je zazakonitost rada i strudni rad Skole,

poduzima sve pravne radnje u ime i za radun Skole,
zastupa Skolu u svim postupcima pred sudovima, upravnim

i

drugim drZavnim tijelima te

pravnim osobama s javnim ovlastima,
organizira i vodi poslovanje i rad Skole,
predlaLe Skolskom odboru statut i druge op6e akte Skole,
predlaLe Skolskom odboru godiSnji plan i program rada

Skole,

^

u suradnji s Uditeljskim vije6em predlaZe Skolskom odboru dono5enje Skolskog kurikuluma,
predlaLe Skolskom odboru financijski plan, polugodiSnji i godiSnji obradun,
sudjeluje u radu Skolskog odbora, bezpravaodludivanja,
obustavlja izvr5enje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,

-

ili op6em aktu,
izdaje uditeljima i strudnim suradnicima odluku o dednom i godiSnjem zaduilenjt,

-

radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvrSava odluke i zakljudke Osnivada, Skolskog odbora i Uditeljskog vijeda,
sazivakonstituiraju6u sjednicu Skolskog odbora, Uditeljskog vije6a, Vije6a roditelja i Vije6a

podzakonskom

a ostalim

udenika

-

planira, saziva i vodi sjednice Uditeljskog vije6a,
trz prethodnu suglasnost Skolskog odbora odluduje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli, a
samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60
dana,

-

uz prethodnu suglasnost Skolskog odbora omogu6uje radnicima Skole obavljanje poslova
na projektima Europske unije ili fondovima Europske unije,
u sludaju sumnje da je radniku Skole psihofizidko zdravlje naru5eno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upuiuje Skolskom odboru obrazloLeni prijedlog za
dono5enje odluke o upu6ivanju radnika na pregled kod ovla5tenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrdivanja radne sposobnosti. Ako se ovla5tenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogu6nosti
uredno izvrSavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upu6uje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaStite radnika radi pokretanja postupka za
ostvarivanj e prava iz mirovinskog osiguranj a,
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-

u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli otkazuje
radniku koji odbije izvr5iti odluku Skolskog odbora o upu6ivanju na pregled kod ovla5tenog
izabranogdoktora specijaliste medicine rada radi utvrdivanja radne sposobnosti,
poduzima zakonske mjere zbog neizvr5avanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa,
brine i odgovara za sigurnost udenika, uditelja, strudnih suradnika i ostalih radnika,
suraduje s nadleZnim tijelima i ustanovama te roditeljima i udenicima,
nadzire pravodobno i todno uno5enje podataka u e-Maticu,

sklapa pravne poslove o stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci Skolskog odbora odnosno suglasnosti Osnivada,
odluduje o nastavku osnovnog Skolovanja odnosno ispisu udenika koji je navr5io l5 godina
Livota,
izvje5duje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i strudnog
nadzora,

-

druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizirarad uditelja i strudnih
suradnika te osigurava njihovo strudno osposobljavanje i usavr5avanje
obavlja druge poslove utvrdene zakonskim i podzakonskim propisima, Statutom i drugim
opdim aktima Skole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili

posje6uje nastavu

i

opiim aktima nisu ovla5tena druga tijela Skole.

ilanak

89.

(1) Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran

je

Skolskom odboru

i

Osnivadu sukladno

zakonskim odredbama.
(2) Ravnatelj moZe osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavlj anj e poslova v ahnih za dj elatnost Skole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja

ilanak

90.

Ravnatelju Skole ugovor o radu prestaje:
1. smr6u
2. istekom vlemena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme
3. zavrSetkom Skolske godine (31. kolovoza) u kojoj je navrSio 65 godina Zivota

i

najmanje

15

godina mirovinsko g staLa
4. sporazumom sa Skolom
5. dostavom pravomo6nog rje5enja

o

priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog

gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Skole.
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Razrje5enje ravnatelja

ilanak

91.

Skolski odbor duLanje razrijeSiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemantje obveze poslovodnog i strudnog voditelja Skole te u sludajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
1. ako ravnatelj samzatraLi razrjeSenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se ureduju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili op6im aktima Skole, neosnovano ne izvr5ava odluke
Skolskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrodi Skoli vedu Stetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje duZnosti tako da su nastale ili mogu nastati veie smetnje u

obavljanju djelatnosti Skole.

tlanak

92.

moLe razrije5iti ravnatelja Skole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prij edlo gu za r azrjelenj e izvj eSiuj e mini stra.
(2) Ako Skolski odbor ne razrijeSi ravnatelja Skole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar ce razrije5iti

1t; Skolski odbor

ravnatelja.

ilanak

93.

Kada se ravnatelja razrjeSuje izrazloga navedenih u dlanku 91. stavak l. todka 1. ovog Statuta
ravnateljem 6e Skola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.

ilanak

s

94.

Kada Skolski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrjesenje iz razloga navedenih u dlanku 91.
stavku 1. todke 3. i 4. ovog Statuta, prije dono5enja odluke o razrjeSenju, obvezan je ravnatelju
omogu6iti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Skolski odbor.

ilanak

95.

Nakon oditovanja ravnatelja o razlozima za razrje5enje ili protekom roka za oditovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije oditovao, dlanovi Skolskog odbora o prijedlogu za ruzrjeSenje ravnatelja
odluduju tajnim glasovanjem.
Sudska zaltita prava i otkaz ravnatelju

ilanak

(l) Protiv odluke

96.

o razrje5enju ravnatelj koji je razrijeSen ima pravo tuZbom traLiti sudsku za5titu
prava ako smatra da je bio povrijeden propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali ruzlozizarazrjeienje propisani Zakonom o ustanovama i dlankom 91.
ovoga Statuta.
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(2) TuLba se podnosi op6inskom sudu mjesno nadleZnom prema sjedi5tu Skole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrje5enju.

dhnak

97.

(1) Nakon donoSenja odluke o razrjeSenju ravnateljazbog razloganavedenih u elanku 91. stavku
1. todkama 3. i 4. ovog Statuta Skola 6e ravnatelju otkazati ugovor o radu'
(2) Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razrije5enom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.

(3) Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj mole podnijeti tuZbu samo ako je podnio tuZbu
protiv odluke o razrjeSenju sukladno Zakonu o ustanovama.
(4) TuZba iz stavka 3.ovoga elanka podnosi se op6inskom sudu mjesno nadleZnom prema sjedi5tu
Skole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vr5itelja duZnosti ravnatelja i raspisivanje natjeiaja

ilanak

98.

(1) U sludaju razrje5enja ravnatelja Skotsti odbor imenovat 6e vrSitelja duZnosti ravnatelja iz reda
uditelja i strudnih suradnika.
(2) U roku od 30 dana od dana imenovanja vr5itelja duZnosti ravnatelja raspisat te natje(,ai za
imenovanj e ravnatelj a.

VI. TAJNIX SXOT,B

ttanak

99.

(1) Skola ima tajnika.
(2) Uvjeti zatajnika Skole su zavr5en:
a) sveudiliSni diplomski studij pravne struke ili specijalistidki diplomski strudni studij javne
uprave,
b) preddiplomski strudni studij upravne struke, ako se na natjedaj ne javi osoba iz todke a)
ovoga stavka.

ilanak

100.

Tajnik obavlja poslove zakojeje ovlaSten propisima i ovim Statutom.

VII. STRUdN,q. TI.TBLA SKOLE
Uiiteljsko vijede

Strudna tijela Skole su Uditeljsko vije6e

ilanak

101.

ilanak

102.

i Razredno vijeie.

(1) Uditeljsko vije6e dine svi uditelji i strudni suradnici Skole te ravnatelj.
(2) Uditeljsko vije6e:
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-

obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno-obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima udenika te promide strudno-pedagoSki rad Skole,
u suradnji s ravnateljem predlaLe Skolski kurikulum,
analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
odluduje o zahtjevu roditelja/skrbnika o prelasku udenika iz jedne Skole u drugu,
odluduj e o zahtjevu roditelja/skrbnika za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog
predmeta i ocjeni izvladanja,

-

imenuje povjerenstvo

za polaganje ispita u postupku preispitivanja

ocjene iz nastavnog

predmeta,

-

utvrduje trajanje dopunskog nastavnog rada za udenike koji imaju najvi5e dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
odreduje termine odrlavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mreZnim stranicama i
oglasnoj plodi Skole,
glasuje o kandidatu zaravnatelja Skole i dostavlja pisani zakljudak Skolskom odboru
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s udenicima,
odluduje o pedago5kim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
na prijedlog lijednika primarne zdravstvene za5tite donosi odluku o oslobadanju od
pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili odredene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
Stetilo zdravlju udenika,

-

raspravlja

-

djelatnosti i Ku6nog reda,
raspravlja i odluduje o strudnim pitanjima,
daje prijedloge Skolskom odboru i ravnatelju za unapredivanje organizaciie rada i
djelatnosti Skole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,

o

prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

-

obavlja druge poslove utvrdene ovim Statutom i drugim aktima Skole.
(3) Sjednice Uditeljskog vijeda sazivai predsjedava im ravnatelj Skole.
Razredno vijede

ilanak 103.
(1) Razredno vijeie dine uditelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vije6e:
- skrbi o odgoju i obrazovanju udenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i Skolskog kurikuluma

-

utvrduje ocjenu izvladanja na prijedlog razrednika
u sludaju izbivanja ili sprijedenosti uditelja odredenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrduje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog uditelja ili strudnog suradnika kojeg
je odredio ravnatelj
utvrduje op6i uspjeh udenika od petog do zavrSnog razreda osnovne Skole na prijedlog
razrednika

i ekskurzije razrednog odjela
suraduje s roditeljima i skrbnicima udenika
obavlja druge poslove odredene ovim Statutom i drugim aktima Skole.
(3) Razrednik je strudni voditelj Razrednog vije6a i razrednog odjela.
predlaLe izlete
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(4) Sjednice Razrednog vije6a u pravilu saziva i predsjedava im razrednik.
(5) Sjednicu moZe sazvati i ravnatelj ili strudni suradnik kojega odredi ravnatelj Skole.

ilanak

104.

Na sjednicama Uditeljskog i Razrednog vijeda odluduje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje odredbama ovog Statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim opdim aktom nije
odredeno drukdije.

Razrednik

ilanak

105.

(1) Svaki razredni odjel ima razrednika.
(2) Razrednik je strudni voditelj ruzrednog odjela i razrednog vije6a.
(3) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohadanju nastave i izvrSavanju drugih obveza udenika
- skrbi o ostvarivanju godi5njeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati Zivot i rad udenika izvan Skole
- ispunjava i potpisuje svjedodZbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaZe Razrednom vijedu utvrdivanje opdeg uspjeha udenika od petog do osmog
razreda
- izvje5iuje i poziva na razgovor u Skolu roditelja/skrbnika kod problema s
udenikovim izvr5avanj em Skolskih obv eza
- podnosi izvjeS6e o radu Razrednog vije6a Uditeljskom vije6u i ravnatelju Skole
- izvje5iuje roditelje/skrbnike udenika o izboru udenika za delnika razrednog odjela
- izvjeSduje udenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
udenika razrednog odjela u udenju i vladanju
- predlale ocjenu udenika izvladanja
- priopiuje udeniku opii uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju udenika iz nastavnih predmeta
- pomaZe udenicima u rjeSavanju Skolskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove zaruzredni odjel.

VIII. OBAVLJANJE POSLOVA
Vrste ugovora

ilanak

106.

(1) U SkoU se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju.
(2) Ugovore iz stavka l. ovoga Clanka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.

ilanak

107.

(1) Radnici Skole su osobe koje su sa Skolom sklopile ugovor o radu na neodredeno ili odredeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom kao i druge osobe potrebne zarad Skole.
(2)Zbog ispunjavanja posebnih potreba udenika s te5kodama u razvoju, Skola moZe na prijedlog
Osnivada, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces ukljuditi pomo6nike u nastavi
29

ili

strudno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obruzovne
nastavne djelatnosti, na nadin i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.

dlanak 108.
radni odnosi u Skoli ureduju se pravilnikom

ZapoSljavanje radnika i
zapoSljavanja i pravilnikom o radu.

o nadinu i

illh

postupku

Struino osposobljavanje i usavr5avanje

ilanak

109.

(1) Uditelji, strudni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se strudno osposobljavati i
usavr5avati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama DrZavnog pedago5kog standarda osnovnoSkolskog odgoja i obrazovanja.
(2) Usavr5avanje iz stavka l.ovoga elanka sastavni je dio radnih obveza.
(3) U svakodnevnom radu i pona5anju uditelji i strudni suradnici duZni su po5tivati Etidki kodeks
neposrednih no sitelj a odgoj no-obrazovne dj elatnosti

Napredovanje u struct

aranak 110.
(1) Uditelji, strudni suradnici

i

ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju

i

stjecati

odgovarajuca zvanja.
(2) Uditelji, strudni suradnici i ravnatelj Skole mogu biti nagradeni za izvanredna postignuda u
odgoj no-obrazovnoj dj elatnosti.
(3) Ministar propisuje razine, odgovarajuCazvanja, uvjete i nadin napredovanja i nagradivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu

ilanak

111.

i

prestanak radnog odnosa radnika Skole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, op6im aktima Skole te kolektivnim ugovorima.
(2) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Skole u skladu sa zakonskim odredbu.u,
kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga Statuta i drugih opdih akata Skole.
(3) Raspored radnih obveza radnika odreduje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
op6im aktima Skole, Godi5njim planom i programom rada Skole i ugovorom o radu.

(1) Zasnivanje

ilanak

112.

Pravilnikom o radu Skole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava I
obveze izradnogodnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Skole.

IX. UdENICI
Upis uienika u prvi razred

ilanak
(1)

U prvirazred Skola upisuje djecu koja do

l.

godina Livota.
30

113.

travnja tekude godine imaju navr5enih Sest (6)

^'

(2)Iznimno od stavka l. ovog elanka u prvi razredmoLe se upisati i dijete koje do 31. oZujka
tekuie godine nema navr5enih Sest (6) godina Livota na zahtjev roditelja i sukladno rje5enju Ureda
drLav ne uprave

u

Sp I

itsko -dalmatinskoj Zupanij i.

(3) Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured drZavne uprave u
Zupaniji nadlelan za poslove obrazovanja.
(4) U prvi razred upisuju se udenici koji pripadaju upisnom podrudju Skole, a iznimno se moZe
upisati u prvi ruzred Skole i udenike koji ne pripadaju upisnom podrudju ako to ne izaziva
poveianje brojarazrednih odjela utvrdenih planom upisa u Skoli.

Clanak 114.
(i) Psihofizidko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi ruzred utvrduje strudno povjerenstvo
Skole za utvrdivanje psihofizidkog stanja djeteta odnosno udenika.
(2) Psihofizidko stanje djeteta odnosno udenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobadanja od upisa u prvi razred. privremenog oslobadanja od vec zapodetog Skolovanja i radi
utvrdivanja primjerenog Skolovanja utvrduje strudno povjerenstvo Ureda drlavne uprave u Zupaniji.
(3) Redoviti upis u prvi razred Skola provodi u lipnju.
(4)Izvanredni upis provodi se do podetka Skolske godine.

ilanak

115.

(1) Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci izizvodaizmatice rodenih, domovnice za djecu koja
su hrvatski driavljani, isprava o prebivali5tu ili boravi5tu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Skoli dostavi nadleZno upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz dlanka 114. stavka 1. ovoga Statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom poloZaju djeteta te obiljeZjima njegove sredine, koji su zna(ajm za
pra6enje razvoja udenika i popunjavanje evidencijskog lista udenika i druge pedagoSke
dokumentacije.

Nastavak Skolovanja uienika u Reputrlici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

ilanak

116.

(1) Udenika stranca, azilantaili hrvatskogdrLavljanina koji je prekinuo Skolovanje u inozemstvu i
koji Zeli nastaviti Skolovanje u Republici Hrvatskoj, Skola ie upisati u odgovaraj:ucirazted nakon
utvrdivanja istovjetnosti svjedodZbe odnosno druge odgovaraju6e inozemne obrazovne
kvalifikacije.
(2) Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokre6e se na temelju pisanog zahtjeva
roditelj a/skrbnika udenika.
(3) Zahtjev zapriznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadrZavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovnakvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje zavr5eno razdoblje studija ili poloZeni ispiti,
- ispravu o drZavljanstvu, osim u sludaju apatrida ili osoba bez drLavljanstva.
(4) Rjesenje o nastavku Skolovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacij

ai

Zakonom o opiem upravnom postupku.

3l

pomoi udenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbamaZakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
1S; St ota

je duZna

pruZati posebnu

Promjena Skole

ilanak

117.

(1) Udenik druge Skole koja ostvaruje isti obrazovni program moZe prije6i i nastaviti obrazovanje u
Skoli na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do podetka drugog polugodi5ta tz izuzetke
propisane dlankom 23 stavak 7 i I Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoji srednjoj Skoli.
(2) O zahtjevu odluduje Uditeljsko vijeie, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedago5kim standardima.
(3) U sludaju prelaska udenika u drugu Skolu, Skola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje udenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu udenika u drugu Skolu.
Status uienika

ilanak

118.

(1) Status redovitog udenika sdede se upisom u Skolu.
(2) Za udenika koji se ispisao iz Skole u matidnoj knjizi zakljuduje se posljednji razred koji je
zavr5io.

Prava i obveze uienika

ilanak

119.

Udenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obavije5tenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo nauvaZavanle njegovog miSljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeda udenika,
- pravo na savjet i pomod pri rje5avanju problema,
- pravo na prituZbu uditeljima, ravnatelju i Skolskom odboru,
- koristiti objekte Skole i sredstva koja sluZe za ostvarivanje nastavnih sadrZaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i miSljenja radi poboljSanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Udenici su duZni:
- redovito pohadati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno uditi i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose medu udenicima, uditeljima i drugim radnicima Skole,
- duvati imovinu koju koriste te imovinu drugih udenika i radnika Skole,
- po5tovati pravila Ku6nog reda te izvr5avati upute uditelja, strudnih suradnika
ravnatelja i drugih radnika Skole u skladu s propisima i Ku6nim redom
- duvati udZbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zaka5njenja.
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Zaitita zdravlja i sigurnost uienika

tlanak

120.

(1) Skolaje duZna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaStite zdravljaudenika.
(2) Uditelji, strudni suradnici i ostali radnici Skole duZni su poduzimati mjere radi za5tite prava
udenika te o svakom kr5enju tih prava, posebice o oblicima delesnog ili duSevnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja udenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Skole.
(3) Ravnatelj St<ole je obvezan odmah o svakom krSenju prava udenika iz stavka 2. ovoga ilanka
izvijestiti nadleZno tijelo socijalne skrbi i drugo nadleZno tijelo na nadin kako je propisao ministar.

Izostanak uienika s nastave

itanak
(1) Ako udenik ne dolazi redovito na nastavu

121.

ili ne izvrSava druge obveze, Skola ce zatraLiti od

roditelja ili skrbnika obja5njenje o razlozima udenikovog neizvr5avanja obyeza.
(2) Pod neredovitim dolaskom u Skolu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
udeniku mogu izreci pedago5ke mjere.

dhnak

(l)

se

122.

Izostanak udenika s nastave, u sludaju pravodobnogzahtjeva roditelja, moZe odobriti:

-

uditelj zaizostanak tijekom nastavnoga dana,
razrednikzaizostanak do tri (3) pojedinadna ili uzastopna radna dana,
ravnatelj zaizostanak do sedam (7) uzastopnih radnih dana,
Uditeljsko vije6e zaizostanak do petnaest (15) 15 uzastopnih radnih dana.
(2) Pravodobnim zahtjevom roditelja/skrbnika za izostanak udenika s nastave prema stavku 1.
ovoga elanka smatra se:
- usmeni ili pisani zahtjev uditelju najkasnije neposredno prije podetka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri (3)
pojedinadna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan (1) dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju zaizostanak najkasnije tri (3) dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Uditeljskom vijeiu najkasnije osam (8) dana prije izostanka.
(3) Roditelj moZe viSe puta godiSnje opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri (3) radna
dana, a zakoje nije pravodobno podnesen zahdev za odobrenjem sukladno stavcima l. i 2. ovoga
elanka.

tlanak

123.

(1) Opravdanost izostanka s nastave zbogzdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri (3) radna
dana uzastopno dokazuje se lijednidkom potvrdom.

(2) Izostanak udenika s nastave mole se opravdati i odgovarajuiom potvrdom nadleZne institucije,
ustanove ili druge nadleZne fizidke ili pravne osobe (Ministarstvo unutamjih poslova, sud, nadleZni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je udenik ukljuden zbogpruZanja pomo6i ili dijagnostike,
Skola s umjetnidkim programima, Skola stranih jezika, udenidki dom, sportski klub, kulturnoumjetnidko dru5tvo, kazaliSte u koje je udenik ukljuden, specijalistidka ordinacija u kojoj je
JJ

obavljen pregled ili dijagnostidka pretraga i drugo), ukljudujudi i e-potvrdu o narudLbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
(3) Neopravdanim izostankom udenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka I .,2. i 3. dlanka 122. ovog Statuta te stavcima I . i 2. ovog ilanka.

(4) Izostanak udenika s nastave prema stavku 3. dlanka 122. ovog Statuta i stavcima f . i2. ovoga
elanka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispridnice roditelja, lijednidke potvrde ili
odgovarajuie potvrde nadleZne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka udenika na
nastavu.

Izvje5divanje o izostancima uienika

ebnak 124.
je
ne pohadaju redovito ravnatelj je duZan izvijestiti Ured
O udenicima koji ne pohadaju Skolu ili
drLavne uprave u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji nadleLan za poslove obrazovanja, pravobranitelja
za dlecl i nadleZni centar za socijalnu skrb.
Pedago5ke mjere

ilanak 125.
prema
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
Pedago5ke mjere izridu se udenicima
srednjoj Skoli te Pravilniku o kriterijimazaizricanje pedagoSkih mjera.
Ocjenjivanje uienika

ilanak

126.

(1) Udenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
(2) Ocjene iz nastavnih predmeta su brojdane: odlidan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1).

(3) Ocjene

iz

vladanja su opisne: uzorno, dobro i lo5e.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom

tlanakl2T.
(1) Roditelj/skrbnik udenika koji nije zadovoljan zakljudenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od zavr5etka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Uditeljskom vije6u radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga elanka provodi se u roku od dva (2)
dana od dana podnoSenja zahdeva.
(3) Povjerenstvo se sastoji od tri (3) dlana koje odreduje Uditeljsko vije6e.
(4) Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, uditelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaZe i uditelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
(5) Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu istaje konadna.
(6) Ako Povjerenstvo utvrdi udeniku ocjenu nedovoljan (1), a udenik ima zakljudenu ocjenu
nedovoljan (l) iz najvi5e dva nastavna predmeta, upu6uje ga na dopunski nastavni rad iz dlanka
131. ovog Statuta.

ilanak

128.

(1) Ispit iz dlanka 127. stavka 2. ovog Statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela

o

demu odluduje Uditeljsko vije6e.
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
(3) Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako udenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
(4) Ako udenik nije poloZio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema
odluci Povjerenstva.
(5) Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za odredeni razred.
(6) Pitanja mogu postavljati svi dlanovi Povjerenstva.
(7) Na kraju ispita Povjerenstvo veiinom glasova utvrduje ocjenu koja se udeniku odmah
priopduje.
(8) Ocjena Povjerenstva ne moLe biti niZa od zakljudene ocjene koju se preispituje.
(9) O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme odrLavanja ispita, osobni
podaci o udeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konadna ocjena.
(10) Zapisnik potpisuju svi dlanovi Povjerenstva.
(11) Pisani radovi udenika prilaht se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Skole"

ilanak

129.

(1) Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom izvladaryamoLe u roku od dva (2) dana od zavrSetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Uditeljskom vijeiu radi preispitivanja ocjene.

(2) Odluka Uditeljskog vijeda o ocjeni izvladar4aje konadna.

Predmetni i razredni ispit

ilanak

130.

(1) Udenici koji iz opravdanih ruzloganisu mogli pohadati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili viSe
predmeta upu6uju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
(2) Opravdanost izostanaka utvrduje se u skladu s odrebama dlanaka 122. i 123. ovog Statuta koje
propisuju izostanke udenika.
(3) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi udenik moZe
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do podetka iduie Skolske godine.
(4) Odluku o polaganju predmetnogilirazrednog ispita donosi Uditeljsko vije6e.
(5) Ako udenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetno g ili razrednog ispita.
Uditeljsko vije6e donijet 6e novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog Clanka.
(6) U sludaju polaganja razrednog ispita udenik ne moZe u jednom danu polagati vi5e od tri ispita.

(7) Na polaganje razrednog

i

predmetnog ispita na odgovaraju6i nadin primjenjuju se odredbe

dlanka 128. ovog Statuta.
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Dopunski nastavni rad

ilanak

131.

(l)

Za udenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najvi5e dva nastavna
predmeta, Skola je duZna organizirati pomod u udenju i nadoknadivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je udenik duZan pohadati.
(2) Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga elanka utvrduje Uditeljsko vijeie po nastavnim
predmetima.
(3) Dopunski nastavni rad ne moLe trajati kraie od 10 i dulje od25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Ako udenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari odekivane ishode uditelj mu zakljuduje
prolaznu ocjenu.

upudivanja na popravni ispit uditelj je duZan upoznati udenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Ako se udeniku od detvrtog do osmog razreda Skole nakon dopunskog nastavnog rada ne
zakljudi prolazna ocjena upuduje ga se na popravni ispit koji se odrZava krajem Skolske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekude Skolske godine.

(5) S ocjenom

ili potrebom

Ponavljanje razreda

ilanak

132.

Udenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili vi5e nastavnih predmeta
upuiuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit
Clanak 133.
(1) Uditeljsko vije6e odreduje termine odrLavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mreZnim
stranicama i oglasnoj plodi Skole.
(2) Popravni ispiti odrZavaju se krajem Skolske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekude Skolske
godine.

itanak

134.

(1) Popravni ispit udenik polaLe pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Povjerenstvo ima tri (3) dlana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva

-

ispitivad - uditelj nastavnog predmeta iz kojega se polaZe popravni ispit
dlan Povjerenstva - uditelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kojeg se polaZe popravni
ispit.
(3) Ocjena Povjerenstva je konadna.
(4) Ako udenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi poravnom ispitu u
propisanim rokovima Skola mu je duZna omoguditi polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog
kojega nije bio u mogu6nosti pristupiti ispitu.
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itanak

135.

Na polaganje popravnog ispita na odgovarajuii nadin se primjenjuju odredbe dlanka 128. ovog
Statuta.

ilanak

136.

Udeniku koji uspjeSno zavr5i dopunski nastavni rad odnosno poloZi popravni ispit ocjena se upisuje
u svjedodZbu.

Nastava u kudi odnosno u zdravstvenoj ustanovi

itanak 137.
motoridkih teskoda ili kronidnih bolesti ne mogu

pohadati nastavu Skola
koji zbog ve6ih
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kudi odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se udenik
Za udenike

nalazi na duZem lijedenju.

Oslobadanje uienika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti

dlanak

138.

(1) Udenik koji zbog zdravstvenog stanja ne moZe sudjelovati u odredenoj Skolskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje Stetilo njegovom zdravlju moLe se privremeno ili trajno
osloboditi od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u odredenim nastavnim
sadrZaj ima ili Skolskoj aktivnosti.
(2) Odluku o oslobadanju udenika od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
odredenim nastavnim sadrZajima ili Skolskoj aktivnosti donosi Uditeljsko vijeie na prijedlog
lijednika primarne zdravstvene zaStite.
(3) Udeniku koji je osloboden pohadanja nastave odredenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je osloboden.

Kategorizirani sporta5i

ilanak

139.

Udenici koji imaju status kategoriziranog sporta5a sukladno odredbamaZakona o sportu, posebno
daroviti udenici u umjetnidkom podrudju kao i udenici koji se pripremaju za medunarodna
natjecanja mogu pohadati nastavu prema odluci Uditeljskog vijeia, a mogu polagati predmetni i
razredni ispit na nadin propisan u dlanku 128. ovog Statuta.

Isprave o uspjehu

ilanak

140.

(1) Udeniku se na zavr5etku svakog razredaizdaje raztedna svjedodZba.
(2) Udeniku koji se tijekom nastavne godine ispi5e iz Skole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na
njegov zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema dlanku 159. Zakona o op6em upravnom
postupku.

(3) Skola usmeno ili pisano izvje5duje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu
tijekom Skolske godine.
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i

vladanju udenika

Pohvale i nagrade uienicima

dtanak 141.
Udenici koji se istidu u udenju i vladanju te postiZu iznimne rezultate u aktivnostima u Skoli i izvan
Skole mogu biti pohvaljeni odnosno nagradeni.

ilanak

142.

(1) Pohvale su:

-

usmene pohvale
pisane pohvale

-

pohvalnice, povelje, priznanja, i sl..

(2) Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih znataka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetnidke slike, albumi, fotografije i sl.
- sportski rekviziti, alati zarad, pribor za umjetnidko stvaranj e, glazbeni instrumenti i sl.

-

putovanje na strudne, kulturne

ili

sportske dogadaje

novdane nagrade.

(3) Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinadno, skupini ili razredu.
(4) Sredstvazanagrade utvrduju se financijskim planom Skole.

thnak

143.

(l)

Pohvale i nagrade mogu predlagati udenici, uditelji, strudni suradnici, kolegijalna tijela Skole te
fizidke i pravne osobe izvan Skole.
(2) Usmenu pohvalu izride razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vije6e, a nagradu dodjeljuje

Uditeljsko vijede.
(3) O pohvalama i nagradama u Skoli se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela

thnak

144.

(1) Udenici razrednog odjela na podetku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednikarazrednog odjela za teku6u Skolsku godinu.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su udenici koji su dobili
najvedi broj glasova nazodnih udenika.

(3) Postupkom izbora predsjednikai zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

ilanak

145.

(1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, Stiti

i

promide interese udenika

razrednog odj ela u Skoli.

(2) Zamjenik predsjednikaruzrednog odjela zamjenjuje predsjednika u sludaju njegove sprijedenosti

ili

nenazodnosti.
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Vijede uienika

ilanak

146.

(1) U Skoli se osniva Vije6e udenika koje dine predsjednici svih razrednih odjela.
(2) Vije6e udenika bira se za tekudu Skolsku godinu.

Konstituirajuda sjednica Vijeda uienika

dlanak

147.

(1) Konstituiraju6u sjednicu Vijeda udenika sazivaravnatelj Skole.
(2) Ravnatelj rukovodi radom konstituiraju6e sjednice do izbora predsjednika Vijeia udenika.
(3) elanovi vije6a izmedu sebe biraju predsjednika Vije6a i njegova zamjenika izmedu vi5e
kandidata.
@) Za predsjednika Vijeia udenika izabranje udenik koji je dobio najvedi broj glasova nazodnih
dlanova.

(5) Na isti nadin bira se i zamjenik predsjednika Vije6a udenika.

Sjednice vijeda uienika

tlanak

148.

(l)

Sjednice Vijeda udenika odrZavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeda
udenika odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vije6a udenika privremeno sprijeden u
obavlj anj u poslova predsj edavaj u6eg.
(2) Prijedlog za sazivanje sjednice moLe dati svaki dlan Vijeia udenika, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraLi 1/3 dlanova tijela ili ravnatelj Skole.

ilanak

149.

(1) Sjednice Vije6a udenika mogu se odrZavati ako je na sjednici nazodna natpolovidna veiina svih
dlanova.

(2) Vijeie udenika odluduje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama

odnosno

odredbama ovog Statuta odredeno drukdije.

(3) Odluke Vijeda udenika pravovaljane su ako je zanjih glasovala natpolovidna ve6ina nazodnih na
sjednici.
(4) O tijeku sjednice Vijeia udenika vodi se zapisnik.
(5) Zapisnik se vodi u pisanom obliku.
(6) Zapisnik vodi dlan Vijeia udenika kojeg odredi predsjednik.
(7) Zapisnlk sa sjednice Vijeia udenika dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajniStuo Skol" nu
duvanje.

Ovlasti Vijeda uienika

ttanak 150.
Vijeie udenika:

-

promide interese udenika i predlaZe mjere za poboljSanje prava i interesa udenika
daje sugestije za provedbutzleta i ekskurzija
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-

raspravlja o prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i Ku6nog reda
daje prijedloge o provedbi Kuinoga reda
moZe dati prituZbu ravnatelju Skole, Uditeljskom vijedu i Skolskom odboru glede statusa i

-

poloLajaudenika Skole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima vaZnimzaprava, obveze i interese udenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika

tlanak

151.

(1) Roditelji odnosno skrbnici duZni su upisati dijete u Skolu, odgovorni su za udenikovo redovito
pohadanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je udenik ukljuden.
(2) Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke udenika pravodobno opravdati.
(3) Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obavije5teni o udenikovim postignu6ima.

ilanak

152.

(1) Radi Sto uspje5nijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Skola suraduje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
(2) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodiSta.

ilanak 153.
(1) Roditelji udenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadrZajima obuhvadenima
nastavnim planom i programom rada i Skolskim kurikulumom koji su objavljeni na mreZnim

stranicama Skole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, medupredmetnim illli
interdisciplinarnim sadrZajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim
programima te dati suglasnost za sudjelovanje udenika u svim navedenim sadrZajima osim u
nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
(2) Za sudjelovanje udenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.

itanak

154.

(1) Roditelji odnosno skrbnici duZni su ispunjavati svoje obveze prema Stoli ko.le se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
(2) Ostale obveze roditetji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Skolom.
(3) U skladu s aktima Skolskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelj/skrbnik sudjeluju u
osiguranju sredstava koja se odnose na tro5kove:
- prehrane udenika
- popravka knjiga o5te6enih zavrijeme posudbe

-

Skolskihizletai ekskurzija

kinopredstava
kazali5nih predstava
priredaba i nadecanja
rada udenidkih klubova i druStava i sl..
(4) Roditelji odnosno skrbnici duZni su skrbiti i o ponaSanju udenika izvan Skole.
40

^

(5) Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Skoh nadoknaditi Stetu koju udenik udini za vrijeme
boravka u Skoli, na izletu ili ekskurziji u skladu s op6im propisima obveznog prava.

XII. VIJECN NOUTTELJA
Ustroj Vijeda roditelja

ilanak

U Stoti se ustrojava Vijede roditelja koje je

155.

sastavljeno

je od predstavnika

roditelja odnosno

skrbnika udenika svakog razrednog odjela.

lzbor ilanova Vijeda roditelja

thnak

156.

(1) Roditelji/skrbnici udenika svakog razrednog odjela na podetku Skolske godine na roditeljskom
sastanku razrednogodjela izmedu sebe biraju jednog predstavnikazaYijece roditelja.
(2) Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga dlanka rukovode razrednici.
(3) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vije6e roditelja s imenom izabranog
roditelja/skrbnik razrednici su duZni u roku od tri (3) dana od danaizbora dostaviti ravnatelju.

Clanak 157.
(1) Vijede roditelja bira se za teku6u Skolsku godinu.

(2) Za dlana Vije6a roditelja ne moZe se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da Zivi sa svojim
djetetom, koja je li5ena ptava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovla5teno pribliZava
djetetu s kojim ne Livi ili kojoj je izredena prekr5ajna ili kaznena sankcija za zaititu od nasilja u
obitelji.

Konstituirajuda sjednica Vije6a roditelja

ilanak

158.

Konstituirajudu sjednicu Vijeia roditelja vodi ravnatelj
roditelja.

Skole do izbora

predsjednika Vijeia

lzbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vije6a roditelja

tlanak

159.

(1) Nakon Sto se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeia roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
(2) Za predsjednika Vije6a roditelja izabranje roditelj koji je dobio najvedi broj glasovanazo(nih
dlanova.

(3) Nakon Sto je izabran predsjednik Vije6a roditelja bira se zamjenik predsjednika Vije6a roditelja
na isti nadin.
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Ovlasti Vije6a roditelja

Clanak 160.
Vijede roditelja raspravlja o pitanjima znadainimzaLivoti rad Skole te:

-

i programa rada Skole
raspravlja o izvjeS6ima ravnatelja o realizaciji Skolskog kurikuluma, godiSnjeg plana i
daje miSljenje o prijedtogu Skolskog kurikuluma, godi5njeg plana

programa rada Skole

'
-

razmatra prituZbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom

imenuje i razrje5uje jednog dlana Skolskog odbora izredaroditelja koji nije radnik Skole
glasuje o kandidatu zaravnatelja Skole i dostavlja pisani zakljudak Skolskom odboru
predlaLe mjere zaunapredivanje odgojno obrazovnog rada

o

prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kuinog reda
daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i
kulturnih sadrZaja Skole
daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i pobolj5anjem uvjeta rada u Skoli
daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti udenidkih zadruga te

raspravlja

sudjelovanjem udenika u njihovu radu

-

daje miSljenje

i

prijedloge

u svezi sa socijalno-ekonomskim poloZajem

udenika i

pruZanjem odgovarajude Pomodi.

ilanak

161.

ilanak

162.

najkraiem mogudem roku izvijestiti Vije6e roditelja o svim
(1) Ravnatelj
pitanjima od opieg zna(ajaza Skolu.
(2) Ravnatelj Skole, Skolski odbor i Osnivad duZni su u okviru svoje nadleZnosti razmotriti
prijedloge Vijeda roditelja i o tome ga izvijestiti.
Skole duZan je u

Sjednice Vije6a roditelja

(1) Sjednice Vije6a roditelja odrZavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vije6a

roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeda roditelja privremeno sprijeden u
obav! anj u poslova predsj edavaj u6eg.
(2) prijedlo g za sazivanje sjednice moie dati svaki dlan Vijeda roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvatisjednicu ako to zatraLi 1/3 dlanova tijela ili ravnatelj skole.

ilanak

163.

(1) Sjednice Vijeia roditelja mogu se odrZavati ako je na sjednici nazo(nanatpolovidna veiina svih
dlanova.

(2) Vijeie roditelja odluduje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama

odredbama ovog Statuta odredeno drukdije.

(3) Odluke Vije6a roditelja pravovaljane su ako

je zanjlh

odnosno

glasovala natpolovidna ve6ina nazodnih

na sjednici.

(4) O tijeku sjednice Vije6a roditelja vodi se zapisnik.
(5) Zapisnik se vodi u pisanom obliku, amoLe se i tonski snimati prema odluci Vijeda roditelja.
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(6) Zapisnik vodi dlan Vije6a roditelja kojeg odredi predsjednik.
(7) Zapisnik sa sjednice Vije6a roditelja dostavlja se ravnatelju

i

pohranjuje u tajni5tvo Skole na

duvanje.

(8) Prema potrebi o zakljudcima donesenim na sjednici Vijeda roditelja mogu se izvijestiti uditelji i
strudni suradnici putem oglasne plode Skole te roditelji i Osnivad.

XIII. SINDIKAT, RADNIdKO VIJEEE I SKUP RADNIKA
Sindikat

ilanak

164.

(1) Utemeljenje sindikata u Skoli je slobodno.
(2) Skola 6e osigurati sindikatu prostor, sredstva

provedbenim propisima,
sklopila.

za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,

opiim aktima Skole, kolektivnim ugovorima

i

sporazumima koje je

Radniiko vijede

ilanak 165.
(1) U Skoli radnici mogu utemeljiti radnidko vijeie sukladno odredbama

Zakona

o radu

i

Pravilniku koji propisuje postupak provodenj aizbora za radnidko vije6e.
(2) Ako u Skoli nije utemeljeno radnidko vije6e sindikalni povjerenik moLe preuzeti funkcijur
radnidkog vijeia o demu je duLanpisano izvijestiti ravnatelja.
(3) Ako u Sko[ djeluje vi5e sindikata oni se mogu medusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji 6e imati prava i obveze radnidkog vijeca, a o preuzimanju
funkcije radnidkog vijeia duZni su se oditovati pisanim putem ravnatelju Skole.
(4) Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji 6e sindikat preuzeti funkciju radnidkog vijeia,
provest 6e se izbori za radnidko vije6e u skladu s odredbamaZakona o radu te pravilnika iz stavka
1. ovoga e lanka.

Skup radnika

ilanak

166.

(1) Skup radnika dine svi radnici Skole.
(2) Skup radnika dvaput godi5nje sazivaradnidko vijeie uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
(3) Ako radnidko vije6e ne sazove skup radnika prema stavku l. ovoga ilanka, skup radnika duLan
je sazvati ravnatelj Skole.
(4) Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Skole u roku od osam
(8) dana od sjednice Skolskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavlj ena lista kandidata.

(5) O pitanjima iz svoje nadleZnosti skup (zbor) radnika odluduje ve6inom glasova nazodnih
radnika javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta odredeno
drukdije.
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XIV. JAVNOST RADA

ilanak

167.

(1) Rad Skole i tijela Skole je javan.
(2) Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvjeS6ivanjem radnika, udenika Skole i roditelja
- podnoSenjem izvjeSia ovla5tenim upravnim tijelima i Osnivadu
- podnoSenj em financij skih izvj e56a
- priopdenjima o odrZavanju sjednica tijela upravljanja i strudnih tijela
- objavljivanjem op6ih akata i uvjeta poslovanja.
(3) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
(4) Obvezajavnosti rada Skole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup

informacijamai Zakona o zaStiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA

ilanak

168.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s vaZedim zakonskim odredbama,
- podaci o udenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrdeni u postupku zaltite dostojanstva radnika,

-

podaci koji su kao poslovna tajna odredeni zakonom i drugim propisima.

ilanak

169.

(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duZni su duvati svi radnici Skole, b",
obzirana koji su nadin saznali zate podatke ili isprave.
(2) Obvezaduvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Stoti.
(3) elanovi Skolskog odbora duZni su duvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
dlanova Skolskog odbora.
(a) Svi radnici Skole te dlanovi Skolskog odbora i Vije6a roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti
u skladu s propisima kojima je propisano podrudje zaStite osobnih podataka.
(5) Obveza duvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZASTITA OSOBNIH PODATAKA
Prikupljanje i obrada osobnih podataka

ilanak

170.

(1) U Skoli se osobni podatci fizidkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu
zadadaod javnog interesa i svih javnih obvezaSkole.
(2) U Skoli ee se osobni podatci obradivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je
ispitanik dao privolu.
(3) Osobni podatci 6e se u Skoli obradivati zakonito i po5teno.
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Zabrana prikupljanja i obrade osohnih podataka

ilanak

171.

(1) Svakome je u Skoli zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etnidko
podrijetlo, politidka miSljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili dlanstvo u sindikatu te obrada
genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka
koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom Zivotu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga itant<a obrada osobnih podataka je dopu5tena ako je:

a) ispitanik dao izriditu privolu za obradu

tih

osobnih podataka za jednu

ili

vi5e

odredenih svrha;
b) obrada nuLnazapotrebe izvr5avanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Skote iti
ispitanika u podrudju radnog prava i prava o socijalnoj sigumosti te socijalnoj zaititt
u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava

ili kolektivnog ugovora;

c) obrada nuLna za zaititu Zivotno valnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca
ispitanik fizidki ili pravno nije u mogu6nosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima zakojeje odito da ih je objavio ispitanik.

ako

SluZbenik za za5titu podataka

tlanaklT2.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom za5titom osobnih podataka, on treba
osigurati za5titu radom sluZbenika zazaltitu podataka.
(2) Ravnatelj ureduje poslove sluZbenika zazaltitupodataka sklapanjem ugovora o radu ili ugovora
o djelu.

(3) Kada ne postoji mogu6nost uredivanja poslova sluZbenika za zaltitu podataka prema stavku 2.
ovoga ilanka, ravnatelj moZe sa drugim pravnim ili fizidkim osobama ugovoriti zajednidko
o bavlj anj e po sl o va s luZbenika za zaititu podataka.

XVII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Naiin davanja informacija

tlanak

173.

Skola 6e omogu6iti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaZe

1.

2.

ili koje nadzire:

pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan
nadin, odnosno na svojim mreZnim stranicama, oglasnim plodama ili u javnim
glasilima
davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtiev :
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrZi traLerut informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrZi traLenu informaciju
- na drugi nadin prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
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Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama

ilanak

174.

(1) Skola 6e omogu6iti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog

ili usmenog

zahtjeva.

(2)Kadaje zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome 6e se nadiniti

sluZbena

biljeSka, a kada je podnesen putem elektronske komunikacije, zabrlieiiti 6e se kao pisani zahtlev.

Rjelavanje zahtjeva

ilanak

175.

(1) O zahtjevu korisnika iz dlanka 174. ovoga Statuta odluditi 6e se najkasnije u roku do l5 dana od
dana podno Senj a uredn o g zahtjev a.
(2) Skola 6e omoguiiti svakom korisniku pristup tralenoj informaciji prema propisima i pod
redovnim okolnostima.
(3) Skola 6e odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ogranidavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ogranidavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog
interesa

- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traZi informacija koja nema obiljeZje informacije prema propisima.
(4) Skola 6e odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznarya gdje se informacija
nalazi.
(5) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 3. ili 4. ovoga elanka odluduje se rje5enjem.
SluZbenik za informiranj

e

ilanak

176.

(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup informacija,
on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od sluZbenika za informiranje.
(2) Ravnatelj ureduje obavljanje poslova sluZbenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu,
ugovora o djelu ili ugovora o volontiranju.

Naknada

tlanaklTT.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne napladuje upravne pristojbe ve6 samo naknada
stvamih troSkova.
(2) Visinu tro5kova iz stavka

l.

ovoga dlanka utvrduje Skolski odbor kod dono5enja financijskog

plana.

XVI. ZASTITA OKOLISA

ilanak

178.

(1) Radnici Skole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za duvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti dovjekova okoli5a te spredavati i otklanjati Stetne posljedice koje
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zagadivanjem zraka, tla

ili vode, bukom ili na drugi nadin ugroZavaju

te vrijednosti

ili dovode u

ili zdravlje ljudi.
(2) Zaltitadovjekova okoli5a podrazumij evazajednidko djelovanje radnika Skole, udenika i gradana
na dijem podrudju Skola djeluje.
(3) Uditelji su duZni poudavati udenike o duvanju i za5titi dovjekova okoli5a.
opasnost Zivot

XVII.IMOVINA STOIN I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Skrl"

ilanak

179.

(1) Imovinu Skole dine nekretnine, pokretnine, potraZivanja i novac.
(2) O imovini Skole duZni su se skrbiti svi radnici Skole.

itanak

180.

Skola osigurava sredstva iz drLavnog proraduna, proraduna grada
odnosno Zupanije, roditelja udenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
(2) Sredstvaza obavljanje djelatnosti rasporeduju se financijskim planom.
(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvoru Skola ce
koristiti za obavljanje i razv oj svoj e dj elatnosti.
(4) U svezi s financijskim poslovanjem Skole ravnatelj je ovla5ten i odgovoran:
- za zakonitost, udinkovitost, svrhovitost i za ekonomidno raspolaganje proradunskim

(t) Za obavljanje djelatnosti

sredstvima

- zaplaniranje i izvr5avanje dijela proraduna
- za ustroj te zakonito i pravilno vodenje proradunskog radunovodstva
- ispunjavanja i drugih obvezau skladu s propisima.
Financijski plan, godi5nji i polugodi5nji obraiun

dlanak

(l) Financijski

181.

plan, godi5nji i polugodi5nji obradun financijskog plana za proteklu godinu donosi

Skotst<i odbor.

(2) GodiSnji i polugodi5nji obradun iz stavka 1. ovoga elanka te ostala financijska izvje56a ravnatelj
je duZan pravodobno dostaviti nadleZnim tijelima.

ilanak

182.

(3) Ako Skola na kraju kalendarske godine ostvari dobit istu ie uporabiti za obavljanje

i

razvo.i

svoje djelatnosti u skladu s osnivadkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Chnak 183.
(l) Skolski odbor, Uditeljsko vijeie, Razredno vijeie, Vijede roditelja i druga tijela Skole rade na
sjednicama koje se odrZavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godiSnjim planom i programom
rada Skole.
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(2) Rad kolegijalnih tijela na sjednici ureduje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
(3) Odredbe Poslovnika iz stavka2. ovoga ilarrka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava
koja se osnivaju prema odredbama ovoga Statuta.

XIX. OPEI I POJEDINAdNI AKTI STOIN, PEDAGOSKA DOKUMENTACIJA I
EVIDENCIJA
oPdi akti

ihnak

r84.

Pored Statuta Skola ima ove op6e akte:
- Pravilnik o radu

-

Pravilnik o za5titi na radu
Pravilnik o za5titi od poLara
Pravilnik o radu Skolske knjiZnice
Pravilnik o za5titi i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Ku6ni red
Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnedjelatnosti
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Poslovnik o radu Skolskog sportskog dru5tva
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Osnovnoj Skoli kneza Trpimira
Pravilnik o nadinu i postupku zapo5ljavanja u Osnovnoj Skoli kneza Trpimira

i druge op6e akte sukladno zakonskim odredbama.

ilanak

185.

(1) Opdi akti objavljuju se na oglasnoj plodi Skole.
(2) Opdi akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj plodi ako pojedinim
op6im aktom nije odreden kradi rok njegova stupanja na snagu.
(3) Opii akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
podetka primjene odreden neki kasniji dan.

ilanak

186.

(l)

Opdi akti objavljuju se na mreZnim stranicama Skole.
(2) Inicijativu za donoSenje op6ih akata, njihovih izmjena

i

dopuna moZe dati svaki dlan Skolskog

odbora.

Pravo uvida u odredbe opdeg akta

ilanak

187.

(1) Opdi akti ne mogu se iznositi izvanprostora Skole.
(2) Na izvid odredbe opieg akta ili kraiu uporabu opieg akta primjenjuje se dlanak 174. ovoga
Statuta.

Tumaienje odredaba opdih akata

ilanak

188.

Autentidno tumadenje odredaba ovoga Statuta i drugih opiih akata daje Skolski odbor.
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Pojedinaini akti

ilanak

189.

(1) Pojedinadne akte kojima se odluduje o pojedinim pravima i obvezama udenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
(2) Pojedinadni akti stupaju na snagu i izvr5avaju se nakon dono5enja osim ako provodenje tih akata
nije uvjetovano izvrSnosti odnosno pravomoinosti akta, nastupom odredene dinjenice ili istekorn
odredenog roka.
Pedagolka dokumentacija i evidencije

ilanak

190.

Skola je obvezna voditi pedago5ku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se ureduje djelatnost osnovnoSkolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i opdih akata

ilanak
Nadzor nad zakonitosti rada

i opiih

191.

akata Skole obavlja lJred, drlavne uprave

u

skladu

sa

zakonskim odredbama.

Inspekcijski nadzor

tlanak

192.

Inspekcijski nadzor u Skoli obavlja prosvjetna inspekcija u skladu

?.

s

posebnim zakonom.

Nadzor nad struinim radom

Clanak 193.
Nadzor nad strudnim radom Skole obavljaju tijela odredena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

ilanak

194.

Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, Osnivad
nadleZne institucije i sluZbe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
dlanak

195.

Op6i akti Skole trebaju biti uskladeni s odredbama ovog Statuta.
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i

druge

ilanak

196.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj plodi Skole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vaLiti Statut Skole od 29. prosinca 2015. godine
(KLASA: 011-01/15-01/05; URBROJ: 2134101-14-l-15-06-4), kao Izmjene dopune Statuta
Skole od 18. travnja 2018. godine (KLASA: 01 1-01/18-01/01; URBROJ:2134101-14-1-06-18-3).

i

i

PREDSJEDNIK

SrcolsroG oDBoRA:
Zoran Vuki6

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj plodi Skole dana.

2019. godine

i

istoga dana je stupio

na snagu.

RAVNATELJ:
Zoran BlaZevi6

KLASA: 011-01/19-0llURBROJ: 213 4 I 0l -l 4- 1 -06- 1 9-
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Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.,
86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14., 7/17 i 68/18) Školski odbor Osnovne škole
Petar Berislavić, Trogir uz prethodnu suglasnost osnivača Splitsko-dalmatinske županije, (KLASA:
__________________, UR.BROJ: _______________ od __________ 2019. ) na sjednici održanoj
_________ donio je

S T A T U T
OSNOVNE ŠKOLE PETAR BERISLAVIĆ
I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ

Članak 1.

(1) Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja uprave, ravnatelja i školskih vijeća, status radnika, učenika i
roditelja te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole Petar
Berislavić (u daljem: Škola).
(2) Izrazi koji se koriste u ovome statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na ženske i muške osobe.
OBILJEŽJE

Članak 2.

(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija .
(2) Škola je pravni sljednik Osnovne škole Milan Bilić.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Osnovna škola Petar Berislavić.
(2) Sjedište Škole je u Trogiru, Obala bana Berislavića 16.
(3) Škola ima jednu područnu školu u Okrugu Gornjem.
(4) Škola može promjeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
(1) Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.

(2) Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u
kojima obavlja djelatnost.
(3) Natpisna ploča Škole ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.
ZAGLAVLJE AKTA
Članak 6.
(1) Zaglavlje upravnih i drugih akata koje škola donosi na temelju javnih ovlasti sadrži grb
Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska i puni naziv škole.
PEČATI I ŠTAMBILJI
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:

Članak 7.

1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 36 mm, na
kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb
Republike Hrvatske
2. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 25 mm, na
kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb
Republike Hrvatske
3. dva pečata okruglog oblika, promjera 36 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
4. jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 73 mm i širine 40 mm, koji sadrži naziv i
sjedište Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje
i akti koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.

(3) Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno
i financijsko poslovanje te ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.

(4)Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(4) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE

Članak 8.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 9.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik
školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
II. DJELATNOST
OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje. Djelatnost osnovnog pkolstva obuhvaća odgoj i opće
obraovanje djece i mladeži (odgoj, naobrazba i skrb o djeci).
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
RAD ŠKOLE
Članak 11.

(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 12.
(1) Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
(2) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi
školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje.
Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, školski odbor odmah
nastavlja postupak donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
(5) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvaškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog
programa.
(6) Školski kurikum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, programe i projekte te njihove kurikulume ako nisu određeni
nacionalnim kurikulumom.

Školskim kurikulumom se utvrđuje:
- strategija razvoja Škole
- aktivnost, program i/ili projekt
- ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta
- namjena aktivnosti, programa i/ili projekta
- nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost
- način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
- vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta
- okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta
- način njegova praćenja.
(7) Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima.
(8) Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelja i pribaviti njihovu
pisanu suglasnost.
Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program rada te
školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama Škole u skladu s
propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
(9) Godišnjim planom i programom rada Škole utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a
sadrži:
- podatke o uvjetima rada,
- podatke o izvršiteljima poslova,
godišnji kalendar rada,
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
- tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada,
- planove rada ravnatelja, učitelja te stručnih suradnika,
- planove rada školskog odbora i stručnih tijela,
- plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama Škole
- podatke o ostalim aktivnostima u funciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole.
RADNI TJEDAN

Članak 13.
(1) Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.
(2) Odgojno-obrazovni rad izvodi se u u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i programom
rada.
UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 14.
Nastava i drugi oblici obrazovnog rada izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 15.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine prema aktu ureda državne
uprave Splitsko-dalmatisnke županije, ovlaštene za poslove obrazovanja.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 16.
(1)U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u
skladu sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom učitelja i stručnih suradnika.
PRODUŽENI BORAVAK I PREHRANA UČENIKA
Članak 17.
(1) Škola može izvodi produženi boravak učenika, prema aktu osnivača o organizaciji produženog
boravka.
(2) Za vrijeme boravka učenika u Školi ustrojava se njihova prehrana u skladu s normativima
propisanim od Ministarstva zdravstva.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
(1) Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad
u izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi s školskim kurikulumom.
(2) O zahtjevu učenika odlučuje učiteljsko vijeće.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
prikladnim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se pravilnik
III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.

(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
(3) U školi se ustrojavaju:
- stručno -pedagoška služba
- pravno -kadrovska služba
- računovodstveno-financijska služba
- pomoćno tehnička služba.
Stručno - pedagoška služba obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole.
Pravno-kadrovska služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, poslove vođenja i
čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanje prava učenika, roditelja i
radnika, te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i
programom rada Škole.
Računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove
u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole.
Pomoćno tehnička služba obavlja poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređenjima, poslove održavanja čistoće objekta, te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisom, godišnjim planom i programom rada Škole.
PODRUŽNICE I PODRUČNI ODJELI
Članak 22.
(1) Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu,i u područnoj školi , i to:
- u podružnici Okrug Gornji,izvodi nastavu za učenike od prvog do osmog razreda.
(2) U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog
do osmog razreda te u područnoj školi u Okrugu Gornjem izvodi se nastava i drugi oblici
odgojno - obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog razreda.
ETIČKI KODEKS
Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
KUĆNI RED
Članak 24.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru, na izletu ili ekskurziji
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

IV. ŠKOLSKA TIJELA
1.

UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 25.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor:
- donosi opće akte Škole
- donosi Pravilnik o zapošljavanju uz prethodnu suglasnot Ureda
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi školski kurikulum
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Školi
- određuje predstavnika Škole u postupku utvrđivanja odgovornosti Škole za kaznena
djela
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa
- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge
- odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima
Škole,
- o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju nekretnine imaovine škole odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 26.
(1) Školski odbor ima sedam članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
(3) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem
radnici Škole prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
(4) Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak zbog počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(5) Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno
imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.
(6) Iznimno, članu školskog odbora imenovanom iz reda roditelja mandat prestaje najkasnije u
roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 27.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za
člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Ako člana školskog odbora ne bira radničko vijeće, predlaganje i imenovanje člana školskog
odbora iz reda radnika obavlja se na skupu radnika.

(3) Sjednice iz stavka 1. i skup radnika iz stavka 2. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije
isteka mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.
(3) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki učitelj ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.
POPIS KANDIDATA
Članak 29.
(1)Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga statuta koji su prihvatili
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.

kandidaturu

IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 30.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća
roditelja glasuju tajno prema članku 174. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su učitelji ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate
ponavlja. Kod ponovljenog glasovanja (ako je glasovanje tajno) na glasačkom listiću ispred
imena kandidata upisuje se broj jedan do sedam. Upisani brojevi se zbrajaju. Za člana
školskog odbora izabran je kandidat sa većim zbrojem.
(4) Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. ovoga članka izbrojava javno predsjedatelj
sjednice.
(5) Kod ponovljenog glasovanja iz stavka 3. ovoga članka, predsjedatelj uz javno izbrojavanje
glasova zbraja i brojeve ispisane na listiću.
(6) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi povjerenstva.
(7) Povjerenstvo prije početka glasovanja ( kod tajnog glasanja) utvrđuje i izrađuje glasački popis,
evidentira radnika koji je pristupio glasovanju, daje mu glasački listić i objašnjava način glasovanja.
(8) Glasač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
(9) Nevažećim glasačkim listićima proglašavaju se:
- listići na kojima se ne može jasno vidjeti za koje se kandidate glasovalo,
- prazni listići i
- listići na kojima je zaokruženo više od dva kandidata
(10)Nakon završetka glasovanja povjerenstvo utvrđuje rezultat glasovanja s imenima kandidata
prema broju dobivenih glasova.
(11)Učiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti. Učiteljsko vijeće odbit će listu ako osnovano
posumnja da je tijekom izbora bilo povrede postupka ili propusta povjerenstva.
(12)Kad učiteljsko vijeće prihvati listu rezultati izbora objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
(13)Imenovani učitelji i stručni suradnici za članove školskog odbora su kandidati koji su dobili
najveći broj glasova.
(14)Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja sve dok jedan od
kandidata ne dobije veći broj glasova.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 31.
(1) O imenovanju članova školskog odbora na sjednicama vijeća vodi se zapisnik.
(2) Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 1. ovoga članka, sa popisom imenovanih članova
školskog odbora dostavlja se ravnatelju.

(3)Zapisnik sa sjednice učiteljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s imenovanim kandidata za
članove školskog odbora ravnatelj treba dostaviti osnivaču najkasnije u roku od tri dana od dana
provedenih postupaka imenovanja.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 32.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član
školskog odbora.

DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član
školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na mandat školskog odbora.
(3) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
STATUS PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- prebrojava glasove članova kod odlučivanja i proipćava rezultate glasovanja
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora.
(2) Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 37.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:

- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.
RADNA TIJELA
Članak 38.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje
zadaće zbog koje se radno tijelo osniva i koje su pristale na imenovanje.
(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
(1) Članu školskog odbora dostavlja se poziv na sjednicu te materijali koji su mu potrebni za
redovno ispunjenje članskih obveza.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 40.
(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i druge informacije i
osobne podatke koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema planu rada školskog odbora.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 43.
(1) Sjednice saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice saziva zamjenik
predsjednika.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traže najmanje četiri člana, ravnatelj,
osnivač ili kada je ured državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.
(4) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika odbiju postupiti prema stavku 3. ovoga
članka, sjednicu školskog odbora mogu sazvati četiri člana školskog odbora.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sazivatelji sjednice između sebe biraju
predsjedavatelja sjednice.

NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 44.

(1) Uz članove školskog odbora i ravnatelja na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe
koje su pozvane na sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
(2) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom
statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova i ravnatelja.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 45.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj i tajnik ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s
predmetima za raspravu na sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično,
a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
DNEVNI RED

Članak 46.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik školskog odbora.
(2) Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

-

da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
da dnevni red ne bude preopsežan

da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni,
potkrijepljeni podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

Članak 47.

članovima
ravnatelju

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na na oglasnoj
ploči ili web stranici škole iili poslan elektroničkom poštom na prijavljeni mail člana školskog
odbora.
(3) U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.
PREDSJEDAVATELJ
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE

Članak 49.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.

(2) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE

Članak 50.
(1) Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red
sjednice.
(2) Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili tajnik, te osoba koja je materijal pripremila,
odnosno na koju se materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni prijedlozi ili nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je
dužan kratko objasniti obilježje tih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.

(1) Na sjednici nitko ne može sudjelovati u raspravi dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
(2) Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu
kojim su se prijavili.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom
predmetu ako on to zatraži zbog razjašnjenja.

TIJEK RASPRAVE
Članak 53.
(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje
predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku koji je već raspravljao o istom predmetu.
(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s
izlaganjem sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.
PRIDRŽAVANJE PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 54.

(1) Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
IZLAGANJE NA SJEDNICI

Članak 55.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 56.

(1) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o

pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podatci za iduću sjednicu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE

Članak 57.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o
određenom predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se
rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako
je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.

ODRŽAVANJE REDA
Članak 58.
(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga statuta ili na
drugi način remeti rad sjednice, predsjedavatelj je ovlašten upozoriti na primjereno
ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten
zatražiti od nje da napusti sjednicu.
(3) Ako upozorena osoba ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, predsjedavatelj treba
prekinuti sjednicu.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 59.
(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 60.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za
održavanje sjednice

kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red
prema članku 58. ovoga statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
-

ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 59. ili 60. ovog statuta, predsjedavatelj
izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu s člankom 47. stavak 2. ovoga
statuta.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(1) Kada se nakon završene rasprave treba odlučiti o nekoj točci dnevnog reda, pristupa se
glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenja, zaključka ili suglasnosti koje se treba donijeti u svezi s pojedinom
točkom dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.
GLASOVANJE
Članak 63.
(1) Pravo glasovanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava glasovanja.
(3) Članovi školskog odbora glasuju javno, osim kada je zakonom, ovim statutom, ili prethodnom
odlukom školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
(4) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv oblikovanog
prijedloga akta.
(5) Kod tajnog glasovanja, tajnik :
- izrađuje glasačke listiće
- na listiću ispisuje način glasovanja
- ovjerava listiće pečatom škole
- uručuje glasački listić svakom glasaču
- evidentira preuzimanje glasačkog listića.
(6) Članovi glasuju tajno tako da ispravno ispune glasački listić.
(7) Prebrojavanje glasova na glasačkim listićima obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik
evidentira prebrojene glasov
ODLUČIVANJE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 64.
Akti školskog odbora validni su kada su za prijedlog akta glasovala najmanje četiri člana.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Kada odlučivanje nije bilo svrhovito, na zahtjev najmanje četiri člana školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Članak 65.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 66.
(1) O tijeku sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to ugovorna obveza ili osoba koju kod pripremanja
sjednice osigura predsjednik.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 67.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 68.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(1) Zapisnik se usvaja na slijedećoj sjednici.
(2) Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili
raspravu. O zahtjevu člana za ispravkom odlučuje školski odbor.
(3) Zahtjev člana iz stavka 2. ovoga članka, odluka školskog odbora i ispravak unose se kao
dodatak zapisniku.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.
(1) Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
(3) Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima,
jedan primjerak ravnatelju, jedan primjerak tajniku, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani
Škole.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 71.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni.
(2) Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan
tekstu akta iz stavka 1. ovoga članka.

UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 72.
(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev
prema propisima o pravu na pristup informacijama.
(2) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 73.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 74.
(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog školskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
- kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema propisima o
zaštiti od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
(3) Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se
dopunski izbori.
(4) Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima određenim ovim statutom, a članu izabranom
na dopunskim izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese rješenje o raspuštanju školskog odbora ravnatelj
je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku do osam dana od dana dostave rješenja
školi.
(2) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka članovi raspuštenog školskog odbora
ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
2.

RAVNATELJ
OBILJEŽJE RAVNATELJA

Članak 76.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 77.

(1) Ravnatelj škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja
propisane zakonom.
(2) Iznimno osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za ravnatelja može biti imenovana za
ravnatelja ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obnaša dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 78.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje škola prema odluci školskog
odbora. Škola objavljuje natječaj u „Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama.
(2) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, rok
u kojemu se primaju prijave na natječaj, isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih
uvjeta te način i rok u kojem će kandidati biti izviješteni o rezultatima imenovanja.
(3) U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog
ostvarivanja prednosti zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj
izrijekom pozovu na propis koji im jamči prednost zapošljavanja i uz prijavu dostave sve
propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
(4) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
POPIS ISPRAVA
Članak 79.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta
koji se odnose na završeni studij, odnosno stručnu spremu i pedagoške kompetencije, položen
stručni ispit ili oslobođenje od obveze polaganja stručnog ispita, radno iskustvo i dokaz da se u
trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena
djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti Program rada
za mandatno razdoblje
(3) Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za kandidate pribavlja uz njihovu suglasnost
aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 80.
(1) Nakon završetka natječajnog roka školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na
natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni
kandidati propisane uvjete za ravnatelja.
(2) Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.
(3) Provjerom natječajne dokumentacije utvrđuje se ispunjenost natječajnih uvjeta za imenovanje
ravnatelja.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 81.
(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta provodi se na sjednici školskog
odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
- poznavanja stranog jezika
- poznavanja digitalne vještine
- iskustva na projektima.
(2) Svaka dodatna kompetencija vrednuje se bodovima od 0 (nula) do 1 (jedan) na temelju
privatnih ili javnih isprava dostavljenih uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja na
način kako je objašnjeno u stavku 3 ovog članka.

(3) Školski odbor, odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici školskog odbora
vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- Poznavanje stranog jezika- prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu(
svjedodžba, potvrda o položenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, osobna izjava
kandidata uz životopis)- ako poznaje jedan ili više stranih jedzika 1 bod, ako ne poznaje ni
jedan strani jezik 0 bodova
- Osnovne digitalne vještine – prema priloženoj dokumantaciji kandidata uz prijavu
(uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba, osobna izjava kandidata uz životopis) – ako
ima osnovne digitalne vještine 1 bod , a ako nema 0 bodova
- Iskustvo rada na projektima- prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
(potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava
kandidata uz životopis)- za svaki projekt 1 bod
(4) Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova školskog odbora
prema članku 63. ovoga Statuta.
LISTA KANDIDATA
Članak 82.
(1) Na temelju zbrojenih bodova utvrđuje se redoslijed i lista kandidata.
(2) Na listi kandidata se upisuju dva ili više kandidata koji su ostvarili jednaki najveći broj
bodova.
(3) Kandidati koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova, a ostvaruju prednost zapošljavanja
prema posebnim zakonima, upisuju se jedini na listu.
(4) Za kandidate iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, tajnik izrađuje listu s naznakom broja bodova i
ostvarivanjem prednosti i priprema presliku natječajne dokumentacije za svako tijelo
ovlašteno za izražavanje stajališta kod imenovanja ravnatelja.

PLENARNA SJEDNICA
Članak 83.
Nakon utvrđivanja liste kandidata iz članka 82. ovoga Statuta predsjednik školskog odbora saziva
plenarnu sjednicu školskog odbora.
Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga članka predsjednik školskog odbora poziva članove
školskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja sjednice učiteljskog vijeća, predsjednika vijeća
roditelja, radničkog vijećnika i tajnika.
DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA
Članak 84.
(1) Nazočni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će
kandidati s liste predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
(2) Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program
rada za mandatno razdoblje.
(3) Zajedničkoj sjednici iz stavka 2. ovoga članka predsjedava predsjednik školskog odbora.
(4) Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, već se utvrdi predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, ovlašteni sazivatelji sjednica i skupa radnika trebaju
priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice za predstavljanje programa rada.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 85.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje tajnik izvješćuje kandidate s liste, a listu i
preslike prijave i natječajne dokumentacije kandidata, uručuje svakom sazivatelju sjednice,
odnosno skupa radnika.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 86.
(1) Kandidat s liste može na sjednici odnosno skupu radnika usmeno obrazložiti svoj program
rada za mandatno razdoblje u vremenu koje mu odobri predsjedatelj sjednice, odnosno skupa
radnika.
(2) Članovi školskog odbora, članovi vijeća i radnici mogu na sjednici školskog odbora i vijeća te
skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i
poznavanja djelatnosti osnovnog školstva.
(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA
Članak 87.
Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja
predsjedavatelji vijeća i skupa radnika :
-

sazivaju sjednicu vijeća odnosno skup radnika
predsjedavaju sjednicom odnosno skupom radnika
utvrđuju broj nazočnih na sjednici vijeća odnosno skupu radnika
u suradnji s tajnikom osiguravaju popis glasača i izradu odgovarajućeg broja glasačkih
listića i glasačkih kutija
neposredno uručuju, uz evidenciju, glasački listić pojedinom glasaču
osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja
GLASOVANJE

Članak 88.
(1) Na početku sjednice vijeća odnosno skupa radnika predsjedatelj iznosi podatke o kandidatima
za ravnatelja i omogučuje nazočnima raspravu.
(2) Na završetku rasprave pristupa se glasovanju popunjavanjem glasačkih listića. Glasovanje je
tajno.
(3) Na glasačkom listiću ispisuje se način njegova popunjavanja.
(4) Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici vijeća i svi radnici škole nazočni
na skupu radnika.
(5) Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću
kutiju.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 89.
(1) Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika javno
prebrojava glasove.
(2) Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
(3) Nakon prebrojavanja i zbrajanja glasova predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa
radnika javno priopćuje nazočnima rezultate glasovanja i promovira kandidata s najvećim
brojem glasova.
(4) Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja
prema članku 30. ovoga statuta.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 90.

(1) Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi pisani zaključak o
stajalištu vijeća, odnosno skupa radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na funkciju ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i radnika u školskom odboru da kod imenovanja
ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju za imenovanje promoviranog ravnatelja
(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika.
DOSTAVA ZAKLJUČKA
Članak 91.
Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani
zaključak iz članka 90. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 92.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika školski
odbor imenuje za ravnatelja kandidata sa liste. Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor
donosi javnim glasovanjem u skladu sa člankom 63. stavkom 4. ovoga statuta. Odlukom o
imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja. Za imenovanog kandidata Škola
dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog
kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti.
(2) O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik školskog odbora izvješćuje sve
sudionike natječaja za imenovanje ravnatelja prema članku 42. Zakona o ustanovama.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 93.
(1) Nakon početka mandata između Škole i ravnatelja sklapa se ugovor o radu.
(2) Predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem sklapa ugovor o radu na pet godina u
punome radnom vremenu.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 94.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- vodi poslovanje Škole
- sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
- utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
- zastupa i predstavlja Školu
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
- skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
- surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
- odlučuje o prigovoru i žalbi u upravnim stvarima i prigovoru u neupravnim stvarima
- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
- imenuje povjerenstvo i druga radna tijela za izradu pojedinih akata ili obavljanja poslova
važnih za školu
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i
program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine

-

-

određuje učitelja za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
imenuje razrednike
provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu
suglasnost školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa
odlučuje i sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina i pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna
(neto), a iznada 70.000,00 do 100.000,00 uz suglasnost školskog odbora, a iznad iznosa od
100.000,00 kuna uz suglasnost osnivača
dostavlja uredu državne uprave statut u roku do osam dana od dana donošenja
izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti
razmatra predstavke građana u svezi s radom škole
izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 95.
(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt tijela škole, osim pojedinačnih akata čija se
valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili
podzakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja tijelo
škole ne promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu
koje obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole da takav akt obustavi od
izvršenja.
(2) Do ocjene nadzornog tijela o validnosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti
odredbe toga akta.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 96.
(1) Ravnatelja razrješava školski odbor.
(2) Ravnatelj može biti razriješen:
- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
- kada krši ugovorne obveze
- kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole
- ako mu je izrečena sigurnosna mjera obavljanja dužnosti
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3) Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, određuje ravnatelju da se u roku
tri dana očituje o tim razlozima.
(4) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka
3. ovoga članka, školski odbor odlučuje o razrješenju.

(5) Kada školski odbor razmatra razrješenje ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora,
prijedlog će razmotriti u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama,
aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja ponuditi će razriješenom ravnateljeu
sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu.
(7) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o
ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost
školskog odbora, razriješenom ravnatelju će otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec
dana.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 97.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru
škole zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana učiteljskog vijeća koji koji se
prethodno suglasi s imenovanjem.
(3) Ravnateljeva zamjena obavlja u okviru škole poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do
ravnateljeva povratka.
(4) Ravnateljeva zamjena može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu imenovanu za zamjenu ravnatelja i
imenovati drugoga člana učiteljskog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 98.
(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovan učitelj ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati učitelj ili stručni suradnik kojemu je kao
izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
(4) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(6) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja
duužnosti ravnatelja imenovati drugog učitelja ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 99.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj može
za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
(4) Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.
3.

STRUČNA TIJELA

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- učiteljsko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 100.

UČITELJSKO VIJEĆE
Članak 101.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici
Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
- utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave (gradskog ureda) i roditelja učenika uvjete
i način pohađanja stranog jezika u drugoj školi
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 102.
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda i
ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 103.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda

-

izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
izvješćuje roditelje učenika o izboru učenika za čelnika razrednog odjela
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
predlaže ocjenu učenika iz vladanja
priopćuje učeniku opći uspjeh
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

V. OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA
Članak 104.
(1) U Školi se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju.
(2) Ugovore iz stavka 1. ovoga članka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.
RADNICI ŠKOLE
Članak 105.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 106.
(1) Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja
i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Učitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili nadležnom državnom odvjetniku za
počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 107.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.

VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 108.
(1) Dijete postaje učenikom upisom u školu.
(2) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio ured državne uprave
Splitsko -dalmatinske županije.

(3) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života, koje je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete – stranca koje je do 1.
travnja tekuće godine navršilo šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je
odobren stalni boravak, privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.
(4) Škola će prema rješenju ureda državne uprave u Splitsko –dalmatinske županiji upisati i
dijete u prvi razred koje do 31. ožujka tekuće godine nema šest godina života.
(5) Sve pravne poslove u ime i za račun učenika poduzima roditelj ili skrbnik.
PRAVO UPISA
Članak 109.
(1) U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 108. ovoga statuta za koju je stručno
povjerenstvo utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
ROKOVI UPISA
Članak 110.
(1) Redovni upis u prvi razred Škola provodi u svibnju i lipnju. Izvanredni upis provodi se do
početka školske godine.
(2) Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje imenuje ravnatelj.
PODATCI ZA UPIS
Članak 111.
(1) Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matice rođenih,
domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi
dostavi ovlašteno stručno ili upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 110. ovoga statuta prikuplja dopuštene osobne
podatke o djetetu te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
unošenje podataka u pedagošku dokumentaciju.
EKVIVALENCIJA INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U
ŠKOLI
Članak 112.
(1) Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje
temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za
priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i
dopušteni zahtjev i uz njega priložiti:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
(3) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 113.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje učiteljsko vijeće rješenjem.
(2) Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA

Članak 114.
(1) Učenik koji je pohađao drugu osnovnu školu može prijeći u ovu Školu i nastaviti školovanje u
okviru istoga programa.
(2) O zahtjevu učenika za prelaskom i nastavkom školovanja o ovoj Školi odlučuje rješenjem
učiteljsko vijeće.
(3) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i uz dostavu
rješenja zatražiti od te škole ispis učenika i dostavu prijepisa ocjena.
ISPIS UČENIKA
Članak 115.
Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, ispisuje
učenika u roku do sedam dana od dana promitka obavijesti o upisu učenika u drugu Školu i u
matičnoj knjizi upisuje nadnevak ispisa iz Škole.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 116.
(1) Učenik ima pravo:
- na zaštitu osobnih podataka
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 117.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj ili skrbnik najkasnije 5 radnih dana od dana dolaska učenika u školu.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
(3) Roditelj ili skrbnik može više puta tjekom nastavne godine opravdati izostanak učenika, ako je
pravodobno podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri dana roditelj ili skrbnik opravdava samo
liječničkom ispravom.
(5) Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema
odobrenju :
- učitelja s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- učiteljskog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 118.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, pravobranitelja za djecu i
zavod (centar) za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 119.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 120.
(1) Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta upućuju se na dopunski nastavni rad.
(2) S dopunskim nastavnim radom započinje se odmah nakon završetka nastavne godine.
(3) Ako se učeniku četvrtog do osmog razreda nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi
prolazna ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(4) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
(5) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje
odredi učiteljsko vijeće.
(6) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz
stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne ispite.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 121.
(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 120. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA
Članak 122.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela prema obilježju nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
učiteljsko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 123.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 124.
(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 125.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.

(2) Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 126.
(1) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje učiteljsko vijeće uz njihovu suglasnost.
(3) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(4) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz vladanja može u roku
do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 121. do 125. ovoga Statuta.
(6) Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
KONAČNOST OCJENE
Članak 127.
(1) Ako je povjerenstvo iz članka 126. ovog statuta kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo
prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje se na zakonski dopunski
nastavni rad.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 128.
(1) O tijeku polaganja ispita pred povjerenstvom vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 129.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 130.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog
ispita.
(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se :
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 131.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.

(3) Rokove polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje razredno vijeće.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
(3) Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 133.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 131. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 134.
(1) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo polaganje
ispita nakon prestanka razloga spriječenosti.
(2) Teret dokazivanja razloga iz stavka 1. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 135.
(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
(2) Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na
njegov zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema članku 159. Zakona o općem
upravnom postupku.
POHVALE I NAGRADE
Članak 136.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

POHVALE
Pohvale su:

-

Članak 137.

usmene pohvale
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
istaknuće, uz privolu učenika, njegovih podataka u medijima i na prigodnim
manifestacijama.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

-

Članak 138.

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl
putovanja na stručne, kulturne ili športske događaje

- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 139.

Pohvale i nagrade iz članaka 137. i 138. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 140.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 141.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 142.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 143.

(1) Pisana pohvala iz članka 141. i pisana isprava iz članka 142. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje učiteljsko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.
VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 144.
(1) Razredni odjel formira se od učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istoga
razreda.
(2) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(3) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(4) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 145.
(1) Svi čelnici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.

(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 146.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate
u obrazovanju
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- raspravlja o donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 147.
(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 148.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
ili skrbnicima učenika putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja i skrbnika o
učenikovoim postignućima te pedagoškim mjerama.
(2) Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
(3) Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelja i skrbnika sa svim sadržajima
obuhvaćenim nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na
školskim mrežnim stranicama, obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetima i/ili interdisciplinarnim i posebnim programima.
(4) Za sudjelovanje učenika u nekom od sadržaja iz stavka 3. ovog članka roditelji daju
suglasnost.
(5) Za uključivanje učenika u izbornu nastavu i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge
aktivnosti izvan područja poslovanja škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 149.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
OBVEZE RODITELJA
Članak 150.
(1) Roditelj odnosno skrbnik dužan ju ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.

(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelj i skrbnik sudjeluju
u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
Roditelj odnosno skrbnik obvezan je Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 151.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 152.
(1) Roditelji učenika na početku školske godine na prvom sastanku razrednog odjela iz svojih
redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.
KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 153.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
(3) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
presjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 154.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
etičkog kodeksa i kućnog reda
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima
odgojno-obrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
IX. JAVNOST RADA

OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 155.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja
usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov
zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te
mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad školskih
tijela
- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju medijima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata te drugih propisanih informacijama na svojim
mrežnim stranicama.
- obavješćivanjem medija o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i
omogućavanja im nazočnosti na skupovima.
X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 156.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima učenika, roditelja, drugih građana
i pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima, roditeljima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 157.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 158.
(1) U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu
zadaća od javnog interesa i svih javnih obveza škole.
(2) U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je
ispitanik dao privolu.
(3) Osobni podatci će se u Školi obrađivati zakonito i pošteno.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 159.
(3) Svakome je u Školi zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada
genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca,

podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji
pojedinca.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrada osobnih podataka je dopuštena ako je:
a) ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Škole ili
ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u
mjeri u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava ili kolektivnog ugovora;
c) obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 160.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom zaštitom osobnih podataka, on treba
osigurati zaštitu radom službenika za zaštitu podataka.
(2) Ravnatelj uređuje poslove službenika za zaštitu podataka sklapanjem ugovora o radu ili
ugovora o djelu.
(3) Kada ne postoji mogućnost uređivanja poslova službenika za zaštitu podataka prema stavku 2.
ovoga članka, ravnatelj može sa drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.
XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 161.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev :
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 162.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena
bilješka, a kada je podnesen putem elektronske komunikacije, zabilježiti će se kao pisani
zahtjev.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 163.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 162. ovoga statuta odlučiti će se najkasnije u roku do 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj
informaciji prema propisima i pod redovnim okolnostima.
(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog
interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.

(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
(4) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 164.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacija, on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
(2) Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu,
ugovora o djelu, ili ugovora o volontiranju.
NADOKNADA
Članak 165.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknada
stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje školski odbor kod donošenja financijskog
plana.

XIII.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 166.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode
u opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 167.
(1) Učitelji su dužni prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno
u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XIV.

IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE

Članak 168.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 169.

(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.
(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola
će koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
DOBIT I GUBITAK
Članak 170.
(1) Kada škola o obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti.
(2) Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV.

ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 171.
(1) Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade
na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema planu rada.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
SAZIVANJE I PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM
Članak 172.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- učiteljskog vijeća, ravnatelj
- razrednog vijeća, razrednik
- vijeća roditelja, predsjednik vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- vijeća učenika, predsjednik vijeća učenika.
(2) Kada ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu sazvati sjednicu ili predsjedavati
sjednici, ovlaštene su ovlastiti člana vijeća za sazivanje sjednice i predsjedavanje sjednicom.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 173.
(1) Predsjedavatelj sjednice na početku sjednice utvrđuje se broj nazočnih članova.
(2) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 174.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom
odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
(4) Članovi vijeća glasuju tajno ispravnim popunjavanjem glasačkog listića. Glasačke listiće
priprema i na njima ispisuje način glasovanja tajnik škole.
(5) Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 175.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XVI.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA

Članak 176.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 177.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- pravilnik o radu
- pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- pravilnik o zaštiti na radu
- pravilnik o zaštiti od požara
- pravilnik o radu školske knjižnice
- pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- pravilnik o jednostavnoj nabavi
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća.

PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 178.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 179.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom pojedinom
aktou nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 180.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.

PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 181.

(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 161. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 182.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose školski odbor, školska vijeća i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 183.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 184.
(1) Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut _________________
_____________________________________________________________________
.
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
_________________________________
Branko Lisičić
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ____________, a stupio je na snagu
_______________.
RAVNATELJICA
_______________________
Edita Bratinčević,prof.
KLASA:
UR.BROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika
Cesta dr. Franje Tuđmana 60
Cista Velika

STATUT
Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića
Cista Velika

- PRIJEDLOG -

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ:2129-20-01-19-1

Cista Velika, 21.siječnja 2019. godine
Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12,
86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Ivana Gorana
Kovačića, Cesta dr. Franje Tuđmana 60, Cista Velika donosi dana 21. siječnja 2019.
godine

PRIJEDLOG STATUTA
Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje
djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje
pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja
od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika (u
daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe
oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda
te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik Osnovne škole „I.G.Kovačić“ koju je osnovala Skupština
Općine Lovreć svojom Odlukom broj: 01-1649/1 od 01.09.1956. godine.

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića.
Sjedište Škole je u Cisti Velikoj, Cesta dr. Franje Tuđmana 60,21244 Cista Velika
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.

Članak 5.

Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na
kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb
Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži
naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola
izdaje i akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativnofinancijsko poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja
Škole zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za
zamjenika ravnatelja određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zamjenika ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u
roku tri ( 3 ) dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu ožujku, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezno osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike
obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s
učenicima i vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i
vođenje evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički
elektronički upisnik ustanova
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju
javnih ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika
učenika , te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama
Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih
dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja
poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar
rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora,
plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.

Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.

Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima , nastavni plan i program izbornih predmeta i druge
odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog
nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima. Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima,
aktivnostima, modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je
izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7.listopada tekuće školske godine na
prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.

Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni , o čemu odlučuje
Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima,
roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim
mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati
za obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji
svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti
i obrazovanja prema posebnom zakonu.

Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja.
Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje, na prijedlog ravnatelja, Ured državne
uprave u SDŽ-i ovlašten za poslove obrazovanja uz prethodno mišljenje osnivača
Škole.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje
ministar u skladu s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja
i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja osnovna
Škola organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi
ministarstvo nadležno za zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja
obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika,
razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i
školskim kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika
rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u
izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u
promet proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se
uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola
surađuje s drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim
osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici
pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska
natjecanja i dr.

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim
propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje
odgojno-obrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva
osnovnoškolskog obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i
ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom
godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja
nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o
izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno
knjižnične djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se
pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole
i u Područnoj školi u Cisti Provo.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od prvog do osmog razreda.
Nastava se izvodi i u područnoj školi u Cisti provo za učenike od prvog do
četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima u skladu s
potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u

skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove
tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće
objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski
odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i
vanjskom prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih
odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno
neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način
postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u
skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću
učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u
Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje
radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i
stručnih suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja
koji nije radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda
učitelja i stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim
glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog
odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog
odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
mogu predlagati svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se
bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio
kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Članak 34.

Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača
u birački popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se
nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s dužim radnim stažom u
djelatnosti. Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da
je tijekom izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog
odbora utvrđuje se koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.

Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja
za predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik
škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi
nazočni na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća
roditelja istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam
istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za
ta dva kandidata.

Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće
roditelja imenovati u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od
15 dana nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do
izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i
traje četiri ( 4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran
svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4)
godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
članovi Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio
većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora
predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama općih akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene
Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora
zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu,
Školski odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će
predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju
njegove spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako
to traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a
radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog
odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po
potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim
osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na
oglasnu ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog
odbora može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka
održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se
dostavlja svim članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i
završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju
elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku
sva pristigla očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka
prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.

28.

ovoga statuta

Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja
razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj
Školi, najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika
u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati
poslove učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način
koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika može dati najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za
razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje
desetina članova Vijeća roditelja.

Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitskodalmatinske županije.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje
privremeno zamjenjuje Školski odbor.

Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje
zamjenjuje Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da
ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može
biti ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz
razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora
odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole/ ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u
dogovoru s ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog
odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana
održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno
da se obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu,
odnosno pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.

Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora
imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi
zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine
imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Školski odbor, uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno
zakonom i provedbenim propisima, obavlja i slijedeće :
















imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama
ovoga statuta
donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja
Škole
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire
njegovo izvršavanje
donosi financijski plan, polugodišnji i
godišnji obračun na prijedlog
ravnatelja
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka
radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju
radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti,
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
odlučuje samostalno o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih
sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od
70.000,00 kuna do 100.000,00 kuna
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od
70.000,00 kuna do 100.000,00 kuna.

Uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija
je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole

- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti
ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno
tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i
obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne
uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora
ravnatelja ponavlja se.
Članak 60.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika,
osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
3) najmanje 8 godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje
5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1.
točkama a, b, i c ovoga članka ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila
stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1.
podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja
obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je
uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj
59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su :
-poznavanje stranog jezika,
-osnovne digitalne vještine i
-iskustvo rada na projektima,
a kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
koja to dokazuje (svjedodžba ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja
stranog jezika od ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od
ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na
nekoj od navedenih razina):
razina A2 ili viša, ili razina stečena na studijskim
programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
koja to dokazuje (diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava
izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe); početna ili napredna Europska
računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena na studijskim programima
informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja
ili partnera u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj
dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o
sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata); iskustvo rada na tri ili više
projekata
Svi dokazi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset
dana (60) prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na
natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o

ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od
45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za
ravnatelja dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno
urudžbirati neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog
odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu
ponudu potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane
Zakonom, školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici
Školski odbor vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio
dokaze) do 1 bod (sudjelovao u projektima).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema
bodova za dodatne kompetencije.

ukupnom broju

ostvarenih

Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor
utvrđuje listu kandidata s najviše bodova i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, Radničkom vijeću.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, i Radničkoga vijeća Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su
navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navode samo osoba/osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupu radnika i Školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i
ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom
razdoblju.

Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno
razdoblje. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu
stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti
drugih kandidata.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se
stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja
školskom odboru u roku 2 dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja i Skupa radnika.

Članak 63.
U roku do osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni
kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude
dostavili u propisanom roku, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i
odredbama ovog statuta.
Članak 64.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog
vijeća kojeg Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća
roditelja vodi predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru, a Skup radnika član
Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu,
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja
sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika nazočne se
izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su
ponude dostavili u propisanom roku.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika tajno glasuju o kandidatima
za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se
pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora
koje ih je imenovalo u školski odbor.

Članak 65.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za
ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za
ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj
glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se
provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu
(zboru) radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred
prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Članak 66.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova,
glasovanje se ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim
brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja
ili skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali
na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64.
stavci 4.i 6. ovog statuta.
Članak 67.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavci 4. i 6. te članka 66.
stavak 4. ovog statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru
kandidata za ravnatelja koji stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Članak 68.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja
ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Članak 69.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog
suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme
dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima
je prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja
ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i
dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana
od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne
ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne
imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava
uvjete za učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje
godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja
u skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog
suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati
poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u
slučaju kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar
uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Članak 72.

Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima
te pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na
zakonu, podzakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji
ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- upućuje Školskom odboru prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih
obveza iz radnog odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko
70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti
osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i
stručnog nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i
drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču
sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta
pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i
najmanje 15 godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je
imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u
slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog
inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog
inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je
prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 76.

Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka
1. ovog statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u
pisanom obliku.
Članak 77 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga
navedenih u članku 75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o
razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se
izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri
(3) dana koji mu je odredio Školski odbor .
Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za
očitovanje ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje
ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom
tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da
je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje
propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u
članku 75. stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o
radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a
otkazni rok iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako
je podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom
prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o
radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja
dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od
dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij
javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz
točke a) ovoga stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja
kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na
vrijeme do 60 dana odnosno do popunjenja radnog mjesta po natječaju.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa
zakonskim odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje štetilo zdravlju učenika

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem
ako za pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih
tijela nije određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno
ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za
rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska
ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojnoobrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike
koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i
pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 90.

Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz
programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i
stručnih suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna
postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa
zakonskim odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim
odredbama, pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog
odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima
radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju
navršenih šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do
31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i
sukladno rješenju Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije. Upis djece u
prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji
nadležan za poslove obrazovanja nadležan za poslove
obrazovanja.
Članak 95.

U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole , a
iznimno se može upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom
području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u
Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje
stručno povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno
učenika.

Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode
ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već
započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno
povjerenstvo Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice
za djecu koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja
odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine,
koji su značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista
učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi
izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka
obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje
u inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će
upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno
poznaju hrvatski jezik.

U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti
učeniku učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri
znanja utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku
omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz
suglasnost Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 102.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih
sadržaja u skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa i odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike
odgojno-obrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima
Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih
suradnika, ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim
propisima i kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite
zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i
savjetuje učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi
zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili
duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3.
ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu
odnosno drugo nadležno tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja
obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju
zbog kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može
odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1.
ovoga članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju
do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem
sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem
od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom
nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo
unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik
uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola
stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u

koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili
dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije
odobren ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je
opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka
učenika na nastavu.“
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera.

Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te
iz vladanja.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki predmete, kao i ocjena iz vladanja utvrđuje se
javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.

Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3)
, dovoljan (2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje
Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.

Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski
rad iz članka 112. ovoga statuta.

Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i
usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku
odmah priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja
ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz
pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana
podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni
iz jednog ili više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju
razrednih i predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše
dva nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju
znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po
nastavnim predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog
radnog tjedna.
Dopunski nastavni
nastavnom predmetu.

rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po

Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit
učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena,
upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a
ocjena povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više
nastavnih predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom
povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela..
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni
ispit, određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi
članovi povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.

Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno
priopćiti.

Članak 117.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku,
pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i
konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u
pismohrani Škole.

Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena
se upisuje u svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna
omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti
pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu
pohađati nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno
zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.

Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju,
može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta
ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.

Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u
javnu ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona
o sportu, posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se
pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća,
a polažu predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno
važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog
Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u
aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 124.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, srručna
tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a
nagradu dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici
koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela
rukovodi razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče
interese učenika razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju
njegove spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog
razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –
obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i
interese učenika

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 130.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za
učenikovo redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji
je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno
opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao
mjera upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u
roku od 7 dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj
pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.

Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje
s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stranicama škole: obveznim i
izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u
svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovanog standarda.
Roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.

Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.

Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i
vladanju učenika tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje
se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa
Školom.
Članak 135.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini
za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog
prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na
roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole
za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Vijeće roditelja se bira na rok od jedne tekuće školske godine.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi
sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se
neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija
za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe
maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole
predsjednika Vijeća roditelja.

do izbora

Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja
pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na
isti način.

-

Članak 141.
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
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –
obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
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.

Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja
o svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti
razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva
predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća
roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a
predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj
škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna
natpolovična većina svih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se
izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče
Škole.

XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o
radu i Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti
funkciju radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog
vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem
ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju
radničkog vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama
Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 148.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje
s ravnateljem.

Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup
radnika dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku
od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u
propisanom roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je
imenovalo radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom
odboru, a u slučaju njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova
nazočnih radnika, javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi
radnici Škole, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i
upravnom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj
prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati
štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način
ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole,
učenika i građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom
čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna,
proračuna grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna

- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska
izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga
tijela Škole (u daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s
godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i
povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE
I EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
 Pravilnik o radu
 Pravilnik o zaštiti na radu
 Pravilnik o zaštiti od požara
 Pravilnik o radu školske knjižnice
 Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva









Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
Protokol o postupanju škole u kriznim situacijama
Pravilnik o videonadzoru

i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki
član Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči,
ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije
kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te
drugim osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i
radnika, donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako
provođenje tih akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih
činjenica ili istekom određenog roka.

Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije
sukladno zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave
Splitsko-dalmatinske županije za obrazovanje i šport sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim
zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno
drugim propisima.
Članak 170 .
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno
zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno
zakonskim odredbama.

Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj
stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 14.1.2016.
godine i Izmjene i dopune Statuta škole od 9.4.2018. godine.

Predsjednik Školskog odbora:

___________________

Marijan Maršić,prof.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

i

mrežnoj

stranici

Škole

Ravnatelj Škole:
_______________
Ivan Pleić, prof.
u.z. Josip Ćubić, prof.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka
98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole dr.
Franje
Tuđmana,
Brela
uz
prethodnu
suglasnost
Splitsko-dalmatinske
županije
(KLASA:___________, URBROJ:__________ od ___________ 2019. godine), na sjednici
održanoj dana _____ 2019. godine donosi :

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE DR. FRANJE TUĐMANA, BRELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te
druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Brela (dalje u
tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo).
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik Osnovne škole Brela.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela.
Sjedište Škole je Brelima, Sv. Jurja 1.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.

Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem i obavljanjem poslova zamjene ravnatelja
te ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.

Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i Osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava
Članak 18.

Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
nadprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.

Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno-obrazovni rad s učenicima,
u skladu s propisom ministra.

Sportski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije
Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom, koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-

pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,

-

pravila međusobnih odnosa učenika,

-

pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,

-

radno vrijeme,

-

pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,

-

način postupanja prema imovini

-

druga pitanja važna za unutarnji rad Škole

U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih
šest imenuje i razrješuje:
-

Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

-

Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole

-

Osnivač tri člana koji nisu radnici Škole

Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i ovjerava ih pečatom
Škole.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. prezime i ime kandidata
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.

Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.

Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
-

izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

-

verificiranje mandata članova Školskog odbora

-

izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
Članak 41.

Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
-

saziva sjednice Školskog odbora

-

utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice

-

priprema i razmatra materijale za sjednicu

-

vodi sjednice Školskog odbora

-

skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.

U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.

Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se po potrebi mogu dostaviti i izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom
kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu stavlja se na oglasnu ploču Škole
u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.

U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu e-mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje predsjednika Školskog
odbora ili u skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.

Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik Škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.

Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ovoga statuta prijevremeno
prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.

Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije
u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje
ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno ne obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje
redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.

Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4.-11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata, jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole, ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
-

imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra

-

razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta

-

donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole

-

donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole

-

donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje
Vijeća roditelja

-

donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja i nadzire njegovo izvršavanje

-

donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja

-

daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-

donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako
utvrdi da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled
opravdan

-

odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

-

odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne
imovine čija je pojedinačna vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna

-

odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 100.000,00 do
200.000,00 kuna

-

uz suglasnost osnivača odlučuje:
-

o promjeni djelatnosti Škole

-

o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost te
druge imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna

-

o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača

-

o promjeni naziva i sjedišta Škole

-

o statusnim promjenama Škole

-

daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi

-

bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

-

razmatra rezultate obrazovnog rada

-

obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole

V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a. sveučilišni diplomski studij ili
b. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c. specijalistički diplomski stručni studij,
d. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu (NN 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.

Natječaj za ravnatelja
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije tri mjeseca prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam (8) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja – ne
otvarati'', dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od
isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li:
-

dostavljena u propisanom roku

-

dostavljena sva dokumentacija koja je navedena u natječaju

-

kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja

-

kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog
jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem
odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene
ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini
odnosno stupnju.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih
znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom
ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera
u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili
drugom ispravom o sudjelovanju u pripremi ili provedbi pojedinog projekta.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: 1 bod
- osnovne digitalne vještine: 1 bod
- iskustvo rada na projektima: 1 bod
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine,
iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi, u daljnju proceduru upućuje se
lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugo
rangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo
osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom, koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Odluka o imenovanju ravnatelja dostavlja se ministru na davanje prethodne suglasnosti.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem, Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.

Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.

Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:

-

predstavlja i zastupa Školu

-

odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole

-

poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole

-

zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima

-

organizira i vodi poslovanje i rad Škole

-

predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole

-

predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole

-

u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma

-

predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun

-

sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja

-

obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu

-

izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike

-

izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća

-

saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja

-

planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća

-

uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a
samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60
dana

-

u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti
uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

-

u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti

-

poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa

-

brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika

-

surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima

-

nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-Maticu

-

sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine
te o investicijskim radovima do 100.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna
prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača

-

odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života

-

izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora

-

posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

-

obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim
općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim
aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole

Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama

Razrješenje ravnatelja
Članak 75.

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Škole
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.

Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati

na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 83.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
uprave
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
ovoga stavka
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
-

obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno-obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole

-

u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum

-

analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad

-

odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu

-

odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i
ocjeni iz vladanja

-

imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta

-

utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine

-

određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole

-

glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru

-

skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima

-

odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

-

na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
štetilo zdravlju učenika

-

raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda

-

raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima

-

daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada

-

obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:
-

skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu

-

skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma

-

utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika

-

u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj

-

predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela

-

surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika

-

obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Napredovanje u struci
Članak 91.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje dvije
razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Upis učenika
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj i priznavanje inozemne obrazovne
kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
-

ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku

-

ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija

-

ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti

-

ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva

Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika odnosno najkasnije do početka drugog polugodišta.

O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika
Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
-

sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu

-

pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose

-

pravo na uvažavanje njegovog mišljenja

-

pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika

-

pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema

-

pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru

-

koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom

-

iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojnoobrazovnog rada

Učenici su dužni:
-

redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali

-

savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu

-

njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole

-

čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole

-

poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu

-

čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva

-

pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
-

učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana

-

razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana

-

ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana

-

Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana

Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se:
-

usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka

-

pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka

-

pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde
nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i
nedovoljan (1).
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj učenika, koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta, ima
pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom
vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu
sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog
nastavnog predmeta.

Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan
(1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.

Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj učenika, koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja, može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.

Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.

Dopunski nastavni rad
Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem
satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.

Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit
Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.

Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
-

razrednik kao predsjednik Povjerenstva

-

ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit

-

član Povjerenstva – u pravilu učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže
popravni ispit.

Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani sportaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
-

usmene pohvale

-

pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja i sl.

Nagrade su:
-

priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

-

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.

-

sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.

-

novčane nagrade

Pohvale i nagrade se mogu dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela

Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika
Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.

Ovlasti Vijeća učenika
Članak 126.
Vijeće učenika :
-

promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika

-

daje prijedloge za provedbu izleta i ekskurzija

-

raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda

-

daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda

-

može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole

-

raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika

XI. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja

Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole s
društvenom sredinom.
Vijeće roditelja je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
-

daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada Škole

-

raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji
školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

-

razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojnoobrazovnim radom

-

imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora
iz reda roditelja koji nije radnik Škole

-

glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja
pisani zaključak Školskom odboru

-

predlaže

mjere

za

unapređivanje

odgojno-

obrazovnog rada
-

raspravlja
o
prijedlogu
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda

-

daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih 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.

Etičkog

kodeksa

Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

i

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.

Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.

Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
-

redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja

-

podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču

-

podnošenjem financijskih izvješća

-

priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela

-

objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.

Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
-

osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama

-

podaci o učenicima socijalno-moralne naravi

-

podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika

-

podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole
Članak 147.

Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran za:
-

zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima

-

planiranje i izvršavanje dijela proračuna

-

ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva

-

ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.

Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I
EVIDENCIJA
Opći akti
Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
-

Pravilnik o radu

-

Pravilnik o zaštiti na radu

-

Pravilnik o zaštiti od požara

-

Pravilnik o radu školske knjižnice

-

Kućni red

-

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

-

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

-

Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda

-

i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.

Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.

Inspekcijski nadzor
Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom
Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor
Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti:
-

Statut Osnovne škole dr. Franje Tuđmana KLASA: 012-03/16-01/01 URBROJ: 2147/03-1801-16-01 od 21.04.2016. godine

-

Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana KLASA: 012-03/17-01/01
URBROJ: 2147/03-18-01-17-1 od 11.09.2018. godine

-

Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana KLASA: 012-03/17-01/01
URBROJ: 2147/03-18-01-17-2 od 11.09.2018. godine

Predsjednik Školskog odbora:
________________________
Josipa Juranović, prof.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana _______ 2019. godine, a stupio je na snagu
__________ 2019. godine.

Ravnateljica Škole:
________________________
Ivana Ravlić, prof.

KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor
Osnovne škole „Ivan Leko“ uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (Zaključak, KLASA: ;
URBROJ: , od 2019. godine), dana _______ 2019. godine donosi:

STATUT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga pitanja od značenja za
djelatnost i rad Osnovne škole „Ivan Leko“ (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički elektronski
upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu:
Ministarstvo).
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Proložac.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola „Ivan Leko“.
Sjedište Škole je u Prološcu, Trg dr. Franje Tuđmana 6.
Škola ima područne škole Meteri, Dolića Draga i Ričice. (PŠ Meteri i PŠ Ričice pripadaju općini Proložac, a
Dolića Draga teritorijalno pripada općini Lokvičići.)
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na zgradama područnih škola.
Članak 5.
Škola ima Dan škole.
Dan Škole obilježava se u rujnu.
Točan nadnevak određuje se Godišnjim planom i programom rada škole.
Članak 6.
Škola ima:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisano:
Republika Hrvatska, naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. Pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole i piše knjižnica.
3. Jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
4. Jedan pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole (služi za financijsko
poslovanje)i
5. Jedan štambilj četvrtastog oblika(prijamni štambilj) dužine 74 mm, a širine 34 mm.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito poslovanje knjižnice Škole, a iz stavka 1. točka
4.za financijsko poslovanje Škole.
Štambilji se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz
reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole Školskom odboru.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja
predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri dana od
dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.

Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.

Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole

Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži: podatke
o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, planove
rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i
osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a određuje
nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio
međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu
osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene u matičnoj školi,a u jednoj smjeni u područnoj
školi o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na
drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i potreba
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom, a
temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne
rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim Školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u skladu s
propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog plana
i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnim školama u Meterima,
Dolića Dragi i Ričicama.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole od 1. do 8.
Razreda, a u područnim školama u Meterima, Dolića Dragi i Ričicama za učenike od 1. do 4. razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:

1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog
odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te
promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim
planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove
održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
- pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
- način postupanja prema imovini i
- druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje i
razrješuje:
Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana samostalno.
Zapreke za članstvo u školskom odboru

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje propisane
člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni na
Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži redni broj
ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.

Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će dva
člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na sjednici
Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik
Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u Školski
odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
– izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
– verificiranje mandata članova Školskog odbora
– izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju
javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika
Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog
odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije održavanja
sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu
mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi
Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to
potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi
koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke
ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.
Članak 54.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime
predsjedavatelja, broj članova nazočnih odnosno nenazočnih na
sjednici, verifikaciju zapisnika prethodne sjednice
2. broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
3. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
4. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za
pravovaljano odlučivanje
5. predloženi i usvojeni dnevni red
6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena
osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
7. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama
dnevnog reda
8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u
zapisnik
9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju
primjeraka.
Članak 55.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te
zapisničar.

Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i ravnatelju, a
jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
Članak 56.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis
predsjedavatelja sjednice i zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen
rednim brojem.
Članak 57.
Odluke, rješenja i zaključci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovoga članka mogu se objaviti u obliku
skraćenog zapisnika.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog
odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
Roditelje se na sjednici vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog
odbora.
Članak 58.
Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim i upravnim
tijelima izvan Škole samo na njihov pisani zahtjev.
Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se
odnose na zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
Članak 59.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine osobe
izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje
na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2. članka 28.
ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga
članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.

Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog odbora
koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje
ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela
koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati najmanje
trećina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja može
predložiti najmanje trećina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom
o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i
obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji..
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga Školskog
odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji se
imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao na način koji
nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,

- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista
medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi
prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine Školski odbor odlučuje uz prethodnu suglasnost
osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji
može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1.
i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim
poslovima u školskim ustanovama.

Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj Škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom
uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati
dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata aktualnog
ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na
koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od
dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok
u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje
prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodža ili
diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili pravne
osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da kandidat
poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša, ili razina stečena na studijskim
programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena na
studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili više projekata
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1 bod
(sudjelovao u projektima)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po
bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom
vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat
odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje
ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje i
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatimaza ravnatelja škole koji ispunjavajuuvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika tajno
glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se
dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski
odbor.
Članak 67.

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti
jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja
listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu.
U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo
prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja
samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na sjednici
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog statuta koji
se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora iz
stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da
je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će se
u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka za
zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do
prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku
od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda
natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod
nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat
će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom
ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,

- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno zasniva radni odnos
kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o
upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja
radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da
radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje
izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku koji
odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim
radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Školskog
odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima
Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga
tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova
važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode
do prestanka ugovora o radu,

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s ravnateljem
će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku 1. točke
3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju
obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje
tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1. točkama 3.
i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i
stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisat će natječaj
za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni
iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika

- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog osnivača, a uz
suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na
način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz
programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1.ovoga članka sastavni je dio radnih obveza.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća
zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o radu,
Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim
aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji nadležan
za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi
razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih
odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja
od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja
primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski
državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi
nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva roditelja
učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
–
ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
–
ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
–
ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
–
ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih
kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u skladu
s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i
treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam
dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.

Status učenika
Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada
koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah izvijestiti
ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu
izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,

- razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili
druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu
skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim
programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje
je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo),
uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i nedovoljan
(1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od
dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred
Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog

predmeta.
Ako Povjerenstvo
na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz
najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu odlučuje
Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da
je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna
ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine
podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može polagati
predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita Učiteljsko vijeće
donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 108. ovog
statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Škola
je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik
dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.

Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza
tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta, upućuju
se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit
Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.

Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti
učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti
Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja
upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko
vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika
Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu.

Članak 126.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj Škole.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegova zamjenika, između više kandidata.
Za predsjednika Vijeća učenika je izabran učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na isti način izabire se i zamjenik predsjednika Vijeća učenika.
Članak 127.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća učenika odnosno
njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća učenika privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća učenika, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 128.
Sjednice Vijeća učenika mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće učenika odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća učenika pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća učenika vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku.
Zapisnik vodi član Vijeća učenika kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća učenika dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 129.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja
učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 131.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom školske
godine.

Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 132.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom i
programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i
izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim
navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i
projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 133.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 134.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 135.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 136.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 137.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 138.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 139.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada Škole
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog
kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim
radom
imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz
reda roditelja koji nije radnik Škole
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani
zaključak Školskom odboru
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog
rada
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 140.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg
značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća
roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 141.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno
njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 142.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i stručni
suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 143.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 144.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća o
čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog
vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provest će se
izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 145.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je sazvati
ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana od
sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista
kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 146.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i
Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 147.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama

- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 148.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji
su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova Školskog
odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 149.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole
Članak 150.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 151.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 152.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 153.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 154.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na sjednicama
koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Opći akti
Članak 155.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o radu školske knjižnice,
- Kućni red,
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda,
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 156.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim općim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene
određen neki kasniji dan.
Članak 157.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Pojedinačni akti
Članak 158.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna
tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom određenog
roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 159.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata

Članak 160.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa zakonskim
odredbama.
Inspekcijski nadzor
Članak 161.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom
Članak 162.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor
Članak 163.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 164.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 165.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 30. prosinca 2015. godine (KLASA: 60202/15-01/752; URBROJ:2129-23-01-15).
Predsjednica Školskog odbora:
_______________
/Marijana Ćurčija /

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana ____________, a stupio je na snagu
_______________.

Ravnatelj:
Krešimir Bajić
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99.,
35/08.) i članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i članka
60. Statuta Osnovne škole Majstora Radovana, Školski odbor Osnovne škole Majstora Radovana,
na sjednici održanoj 7. veljače 2019. donio je:

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE MAJSTORA RADOVANA
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA
Članak 1.
(1) Ovim Statutom pobliže se utvrđuju statusna obilježja, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i
predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela školske ustanove, položaj,
prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i
poslovanje Osnovne škole Majstora Radovana (u daljnjem tekstu: Škola), sukladno zakonu i
aktu o osnivanju.
(2) Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.
(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i zajednički elektronski
upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač).
NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Osnovna škola Majstora Radovana.
(2) Sjedište Škole je u Trogiru, Ulica dr. Franje Tuđmana 12.
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta.

PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. jedan ili više pečata s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 36 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. pečat okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske promjera 25 mm
4. jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 55 mm i širine 20 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. t. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. t. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno poslovanje.
(4) Pečat iz stavka 1. t. 3. ovog članka rabi se za financijsko poslovanje.
(5) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(6) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
(1) Škola obilježava Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se u svibnju, a nadnevak se određuje Godišnjim planom i programom rada.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 8.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik Školskog
odbora ili osoba koju predsjednik pisano opunomoći.
(3) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 9.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje učitelj ili
stručni suradnik kojega za to, na prijedlog ravnatelja, imenuje Školski odbor.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
DJELATNOST
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece i mladeži.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz Škole vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome te vođenje evidencije o
učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita te vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu (zajednički elektronički upisnik
ustanova).
Članak 11.

Djelatnost iz članka 10. ovoga Statuta Škola obavlja na temelju Nacionalnog kurikuluma, Nastavnih
planova i programa, Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada škole, zakona i propisa
donesenih na temelju zakona.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 12.
Škola radi na temelju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada.
Članak 13.
(1) Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, programe i projekte te njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim
kurikulumom.
(2) Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
(3) Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelje i pribaviti njihovu pisanu
suglasnost.
(4) Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog
vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja.
(5) Škola je dužna do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i
obrazovanja dostaviti Školski kurikulum te isti objaviti na mrežnoj stranici Škole, u skladu s
propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
(1) Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme te način izvršenja poslova.
(2) Godišnji plan i program rada škole sadrži:
- podatke o uvjetima rada

-

podatke o izvršiteljima poslova
godišnji kalendar rada
podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada
planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika
planove rada Školskog odbora i stručnih tijela
plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama Škole
podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske
ustanove.
(3) Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi Nastavnog plana i programa i Školskog
kurikuluma, a donosi ga Školski odbor prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju
Vijeća roditelja do 7. listopada za tekuću školsku godinu.
(4) Škola je dužna do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i
obrazovanja dostaviti Godišnji plan i program rada te isti objaviti na mrežnoj stranici Škole, u
skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
RADNI TJEDAN
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, a kada se steknu uvjeti i u jednoj smjeni i s
produženim cjelodnevnim boravkom o čemu odlučuje Školski odbor.
IZVOĐENJE NASTAVE I ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 16.
(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Za učenike od I. do IV. razreda nastava se organizira kao razredna, a za učenike od V. do VIII.
razreda kao predmetna.
Članak 17.
Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.), koje su izrijekom u funkciji realizacije Nacionalnog
kurikuluma i Nastavnog plana i programa u skladu s Godišnjim planom i programom rada i Školskim
kurikulumom, Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 18.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
(2) Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine u skladu s odlukom tijela državne uprave u
županiji odnosno Gradskog ureda ovlaštenog za poslove obrazovanja, uz prethodno mišljenje
Osnivača.
CJELODNEVNI I PRODUŽENI BORAVAK TE PREHRANA UČENIKA
Članak 19.
(1) Prema financijskim sredstvima osiguranim od strane Grada Trogira i Županije Splitsko-dalmatinske,
prostornim i kadrovskim mogućnostima, Osnivač ustrojava cjelodnevni ili produženi boravak
učenika.
(2) Škola organizira prehranu učenika za vrijeme boravka u školi u skladu s normativima koje propiše
Ministarstvo zdravstva.
IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 20.
(1) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom rada,
programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi te drugim
kurikularnim dokumentima.
(3) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje
školskih obveza.
Članak 21.
Učeniku, koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 22.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje s drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim
pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 23.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se Pravilnikom.
III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 24.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja
i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika
odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćnotehničkih poslova.
KUĆNI RED
Članak 25.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Pravilnikom o kućnom redu se
uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem učenika i
Vijećem roditelja.
Članak 26.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe
koje kodeks obvezuje.
IV. TIJELA ŠKOLE
1.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 27.

(1) Školom upravlja Školski odbor.

(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Jednog člana Školskog odbora bira i razrješuje Radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
Radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo
jednog člana.
(4) Šest članova Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- Osnivač, tri člana.
Članak 28.

(1) Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.
(2) Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 29.

(1) Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena ili se
protiv nje vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za članove Školskog odbora iz redova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika, uz njihovu suglasnost pribavlja ravnatelj Škole prema
Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.
Članak 30.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća.
(2) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti svaki član
Učiteljskog vijeća koji je nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća.
(3) Svaki član Učiteljskog vijeća može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
(4) Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
(5) O izborima se vodi zapisnik.
(6) U Školski odbor se ne mogu predlagati osobe koje u Školi rade kao učitelji i stručni suradnici temeljem
ugovora o djelu.
Članak 31.

(1) Postupak izbora kandidata u Školski odbor iz reda Učiteljskog vijeća, skupa radnika i Vijeća
roditelja provodi izborno povjerenstvo od 3 člana (predsjednik i 2 člana).
(2) Izborno Povjerenstvo bira tijelo (Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, skup radnika) koje provodi
izbor kandidata u Školski odbor. Član izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za člana
Školskog odbora.
(3) Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata, izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
(4) Nakon utvrđivanja izborne liste, izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih
listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
(5) Glasački listić sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 32.

(1) Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva evidentira birača u biračkom
popisu, daje mu glasački listić i objašnjava način glasovanja.
(2) Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da
zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
(3) Glasovanje je tajno.
(4) Sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika mogu se održati samo ako je
nazočna natpolovična većina članova istih.
Članak 33.
(1) Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavljaju listu kandidata prema broju dobivenih glasova.

(2) U slučaju jednakog broja glasova glasovanje se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije
veći broj glasova.
(3) Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u
Školski odbor prema najvećem broju dobivenih glasova.

Članak 34.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća s popisom imenovanih članova Školskog odbora dostavlja
se ravnatelju najkasnije u roku od dva dana od dana provedenih izbora.
Članak 35.

Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora i imenovanja predstavnika
roditelja u Školski odbor i upoznati ih s odredbama ovog Statuta i načinom izbora.
Članak 36.
(1) Vijeće roditelja predlaže i imenuje jednog člana Školskog odbora na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Roditelji za člana Školskog odbora iz svojih redova ne mogu kandidirati radnika Škole.
(3) Svaki roditelj – član Vijeća nazočan na sjednici Vijeća roditelja može istaknuti svoju
kandidaturu ili predložiti drugog roditelja iz reda Vijeća roditelja za članstvo u Školskom
odboru.
(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju
kandidaturu.
Članak 37.

(1) Za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja izabran je kandidat za kojeg je glasovala
većina nazočnih članova Vijeća roditelja tajnim glasovanjem, istim postupkom kao i kod
izbora članova Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća.
(2) O radu sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Članak 38.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Vijeća roditelja s popisom imenovanog člana Školskog odbora dostavlja se
ravnatelju najkasnije u roku od dva dana od dana provedenih izbora.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 39.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Osnivača o obvezi izbora i imenovanja članova u Školski odbor
najmanje 45 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Članak 40.
(1) Nakon imenovanja većine članova Školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Školskog odbora predsjedava najstariji član Školskog
odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 41.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 42.
(1) Potvrđivanje mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta
pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovi Školskog odbora ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno
potvrđivanje mandata.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 43.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
biraju između sebe javnim glasovanjem, dizanjem ruku, izjašnjavajući se za ili protiv ili suzdržan.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
(5) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora, najstariji član Školskog odbora koji je vodio sjednicu do
izbora predsjednika predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 44.
(1) Ako pojedinom članu Školskog odbora iz članka 27. ovog Statuta prije vremena prestaje mandat
provode se dopunski izbori.
(2) Dopunski izbori provode se u roku od 15 dana od dana nastupa okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
(3) Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran raniji član Školskog odbora.
(4) Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. – 38. ovog Statuta.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 45.
(1) Člana Školskog odbora razrješava članstvo tijela koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim Statutom
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada je učeniku, čiji je roditelj član Školskog odbora, prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema Zakonu o zaštiti od nasilja
u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi
- kada članu prestane radni odnos u Školi.
(2) Razriješeni član Školskog odbora ne može se imenovati u Školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 46.
(1) Tijela upravnog i stručnog nadzora te ravnatelj mogu predložiti Uredu državne uprave u županiji
raspuštanje Školskog odbora kada utvrde da Školski odbor ne obavlja poslove iz svojega djelokruga u

skladu sa zakonom ili da poslove iz svojega djelokruga obavlja na način koji onemogućuje redovito
obavljanje djelatnosti i poslovanje Škole.
(2) Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu se imenovati za članove Školskog odbora koji se
imenuje nakon raspuštanja.
Članak 47.
(1) Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
(2) Na sastav, imenovanje, način rada i ovlasti povjerenstva primjenjuju se odredbe Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
RADNA TIJELA
Članak 48.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje zadaće
zbog koje se radno tijelo osniva.
(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog člana radnog tijela.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 49.
(1) Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu suglasnost
ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorena radna obveza.
(2) Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne
može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, može se za članove
povjerenstva ili radne skupine imenovati i osoba izvan Škole.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 50.

Školski odbor:
1. imenuje ravnatelja Škole uz suglasnost ministra
2. razrješava ravnatelja Škole te imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja
3. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
4. sklapa ugovor o radu s novoizabranim ravnateljem Škole
5. daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u
Školi
6. donosi:
- na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost osnivača, Statut, njegove izmjene i dopune
- na prijedlog ravnatelja opće akte Škole, njihove izmjene i dopune
- na prijedlog ravnatelja godišnji plan i program rada Škole i nadzire njegovo izvršenje
- Školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja
- odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole
- na prijedlog ravnatelja financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun Škole
- prijedlog plana razvojnog programa Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
7. odlučuje uz prethodnu suglasnost Osnivača:
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine bez obzira na njezinu vrijednost
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te vrijednosti iznad 100.000,00
kuna
- o uporabi viška prihoda u skladu s osnivačkim aktom

- o davanju u zakup objekata i prostora Škole
8. odlučuje:
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 70.000,00 do
100.000,00 kuna
- o financijskom planu i godišnjem obračunu
- o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi
- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je
zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
- o osnivanju učeničkih zadruga i školskih športskih društava
9. predlaže osnivaču:
- promjenu naziva i sjedišta Škole
- statusne promjene
- promjenu djelatnosti
10. predlaže ravnatelju:
- mjere poslovne politike
11. razmatra:
- predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
- razmatra rezultate obrazovnog rada
(2) Školski odbor daje osnivaču i ravnatelju Škole prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju i ovim Statutom.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 51.
(1) Član Školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama Školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva Školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na
DOSTAVLJANJE MATERIJALA

trećega.

Članak 52.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja:
- poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik s prethodne sjednice.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 53.
(1) Član Školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koje dozna u
obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka odgovoran je Školi za štetu prema općim propisima
obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 54.

Za vrijeme dok obavlja dužnost člana Školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o svom
članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 55.
Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi.
Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se održati
elektroničkim putem.
(5) U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu na sjednicu koji se dostavlja članovima na njihovu
e-mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektroničke sjednice, a u tom se vremenu
članovi Školskom odbora očituju elektroničkim putem.
(6) Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

(1)
(2)
(3)
(4)

SAZIVANJE SJEDNICE
(1) Sjednicu saziva predsjednik.

Članak 56.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži najmanje polovica članova Školskog
odbora, ravnatelj ili osnivač.
(4) Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 3. ovoga članka, a radi se o ispunjenju zakonskih
obveza Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 57.

(1) Uz članove Školskog odbora, na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane
na sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
(2) Kada se na sjednicama Školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom Statutu, sjednice se
održavaju samo uz nazočnost članova.
PRIPREMANJE I DNEVNI RED SJEDNICE
Članak 58.
(1) Sjednice priprema predsjednik Školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj
ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s predmetima za raspravu na
sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a
odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik tijela ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
Članak 59.

(1) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik Školskog odbora.
(2) Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

- da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je Školski odbor ovlašten raspravljati i odlučivati
- da dnevni red ne bude preopsežan

-

da predmeti, o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni, potkrijepljeni
podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspravljati i
odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU
Članak 60.

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

- članovima
- ravnatelju

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani, telefonski ili elektroničkim putem.
(3) U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te prijedlog dnevnog reda.
PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 61.
Sjednici predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika
(u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE
Članak 62.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina članova
Školskog odbora.

(2) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
(3) Nakon započinjanja sjednice predsjedavatelj poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice. Članovi odlučuju o iznesenim primjedbama, a nakon toga glasuju o
prihvaćanju zapisnika s prethodne sjednice.
Članak 63.

(1) Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red sjednice.
(2) Svaki član ima pravo zahtijevati da se o pojedinoj točki predloženog dnevnog reda ne raspravlja ako
ona nije odgovarajuće pripremljena ili ako na sjednici nije nazočan potrebni izvjestitelj.
(3) Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
(4) Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen u
dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 64.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju se
materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je dužan samo objasniti
obilježje predloženih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 65.

(1) Na sjednici nitko ne može govoriti dok mu to ne odobri predsjedavatelj.

(2) Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu kojim su se
prijavili.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom predmetu
ako on to zatraži zbog dopunskog objašnjenja.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 66.
(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje
predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem
sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 67.

(1) Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu daljnje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
Članak 68.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme njegova
izlaganja.
PREKID I ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 69.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana Školski odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom
predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podatci za
iduću sjednicu.
Članak 70.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja
izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom
predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana Školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ ako je predmet
dovoljno razmotren i o njemu se može pravovaljano odlučiti.
ODRŽAVANJE REDA
Članak 71.
(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga Statuta ili na drugi
način remeti rad sjednice, predsjednik je dužan upozoriti na primjereno ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ne postupi prema upozorenju, predsjednik je ovlašten udaljiti je sa sjednice.

(3) Udaljenje sa sjednice odnosi se samo na tekuću sjednicu.
ODLAGANJE I PREKID SJEDNICE
Članak 72.
(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano
vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban
broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
Članak 73.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice
- kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj ne može održati red prema članku 60.
ovoga Statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi Školski odbor.
ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 74.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu održavanja
sjednice.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 75.
(1) Kada se nakon završene rasprave u svezi s nekom točkom dnevnog reda mora donijeti odluka,
pristupa se glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenje ili zaključka koji se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda
oblikuje predsjedavatelj.
GLASOVANJE I ODLUČIVANJE
Članak 76.
(1) Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Školskog odbora.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava odlučivanja.
(3) Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom Školskog
odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
(4) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke, rješenja ili
zaključka.
(5) Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta
za koji glasuju.
Članak 77.
(1) Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
(3) Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili
odbijen.

(4) Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zahtjev najmanje polovice članova Školskog
odbora ili ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo
jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 78.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 79.
(1) O tijeku sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice osigura
predsjedavatelj.
Članak 80.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada Školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova nazočnih,
odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
Članak 81.
(1) Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
(3) Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan
primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.
Članak 82.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.

Članak 83.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s tim da ostane
vidljivo što je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se može učiniti između redova ili na kraju zapisnika.
Ispravak će svojim potpisom ovjeriti predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 84.

(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
(2) Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovog članka mogu se objaviti u obliku skraćenog zapisnika.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 85.
(1) Svakom radniku ili učeniku koji je prema zakonu pokrenuo postupak zaštite stečenih prava, ravnatelj
mora na njegov zahtjev omogućiti uvid u dio zapisnika sa sjednice koji se odnosi na zaštitu tih prava.
(2) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim tijelima i upravnim i stručnim
tijelima samo na njihov pisani zahtjev.
(3) Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu
registraturnog i arhivskog gradiva.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 86.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta, koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
2. RAVNATELJ ŠKOLE
Članak 87.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
Članak 88.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor. Natječaj se objavljuje u
Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Škole.
(2) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina i ista osoba može biti ponovo imenovana.
(3) U natječaju za imenovanje ravnatelja utvrđuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, rok u
kojemu se primaju prijave na natječaj koji ne može biti kraći od 8 dana, isprave kojima se dokazuje
ispunjenost potrebnih uvjeta te način i rok u kojem će kandidati biti izviješteni o rezultatima izbora.
(4) Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za
mandatno razdoblje
(5) Dodatne kompetencije za ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine i iskustvo rada na projektima.
(6) Nužne uvjete mora ispunjavati svaki kandidat za ravnatelja Škole za razliku od dodatnih
kompetencija koje se dodatno vrednuju pri izboru ravnatelja, ali ih ne moraju ispunjavati kandidati
za ravnatelja Škole.
(7) Dokazi o ispunjenosti uvjeta (nužnih i dodatnih kompetencija) dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 89.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Članak 90.

(1) Poznavanje stranog jezika kandidati dokazuju ispravom sukladnom Europskom referentnom
okviru za jezike koja opisuje stupnjeve znanja stranog jezika, diplomom odnosno svjedodžbom
o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem ili potvrdom izdanom od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe kojom se dokazuje poznavanje stranog jezika i postignutog stupnja.
(2) Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije,
ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o

završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
(3) Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na
projektu izdanom od institucije, ovlaštene ustanove ili pravne osobe.
VREDNOVANJE DODATNIH KOMPETENCIJA
Članak 91.
(1) Vrednovanje dodatnih kompetencija iz članka 66. stavka 7. ovog Statuta, odnosno rangiranje
po bodovima obavlja Školski odbor.
(2) Poznavanje engleskog jezika vrednuje se na način:
- ako kandidat ima
A1 – A2 (osnovno služenje jezikom) – 2 boda
B1 – B2 (samostalno služenje jezikom) – 4 boda
C1 – C2 (vrsno služenje jezikom) – 6 bodova
- ako kandidat ima završen sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij stranog jezika, priznaje mu se
najviša razina poznavanja stranog jezika (C2).
(3) Poznavanje drugog stranog jezika vrednuje se po 2 boda za svaki strani jezik neovisno o razini.
(4) Posjedovanje osnovnih digitalnih vještina vrednuje se s 2 boda.
(5) Iskustvo rada na projektima vrednuje se na način:
- iskustvo rada na međunarodnim projektima – 3 boda za svaki projekt
- iskustvo rada na nacionalnim projektima (na gradskoj, županijskoj ili državnoj razini) – 1
bod za svaki projekt.
Članak 92.

(1) Prijave kandidata dostavljene na natječaj za ravnatelja Škole treba urudžbirati i otisnuti
prijemni štambilj na neotvorenu omotnicu.
(2) Urudžbirane omotnice otvara predsjednik Školskog odbora na sjednici Školskog odbora.
(3) Prijave na natječaj se razmatraju abecednim redom, gdje se utvrđuje koji kandidati ispunjavaju
nužne uvjete, je li kandidat dostavio dokaze o dodatnim kompetencijama, je li dostavljena
dokumentacija koja se natječajem tražila i jesu li ponude dostavljene u propisanom roku.
(4) Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Članak 93.
(1) Školski odbor utvrđuje ispunjava li kandidat nužne uvjete i ako je kandidat stekao dodatne
kompetencije, Školski odbor provodi vrednovanje tih kompetencija sustavom bodovanja koji
omogućuje rangiranje kandidata prema članku 91. ovog Statuta.
(2) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju, Školski odbor utvrđuje listu
od dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i skupu
radnika, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno
(3) ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
(4) Ako dva ili više kandidata ostvaruju jednak najveći broj bodova na listi iz stavka 1. ovog
članka, Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i skupu radnika dostavlja se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
(5) U slučaju kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak najveći broj bodova, osoba
koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, Učiteljskom vijeću, Vijeću

roditelja i skupu radnika dostavlja se lista na kojoj su navedeni samo kandidati koji ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
(6) Iznimno od stavka 4. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata, koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova, osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba, odnosno osobe, koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, s time da iste ne ostvaraju prednost pri zapošljavanju budući da se prednost
pri zapošljavanju može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima, odnosno pod uvjetom da
ostvari broj bodova koji je jednak najboljem kandidatu.
(7) Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika dužni su u roku od 5 dana od dana održavanja
sjednice Školskog odbora sazvati sjednicu odnosno skup radnika koji na sjednici / skupu
radnika tajnim glasovanjem odlučuju o kandidatima koji ispunjavaju uvjete za ravnatelja.
(8) Pisani zaključak o glasovanju Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika dostavlja se
Školskom odboru u roku od 2 dana nakon održane sjednice odnosno skupa radnika.
Članak 94.
(1) Kandidati s liste najbolje rangiranih kandidata predstavljaju program rada za mandatno
razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, skupa radnika i Školskog odbora.
(2) Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji
opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju.
(3) Kandidati se pozivaju za predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje pismeno na
adresu stanovanja (telegramom) ili putem e-mail adrese ako su je kandidati u prijavi dostavili.
(4) Ako uredno pozvani kandidat ne pristupi zakazanom predstavljanju, smatrat će se da je odustao
od natječaja.
(5) U pozivu se obvezno naznačuje vrijeme i mjesto predstavljanja programa rada za mandatno
razdoblje.
(6) Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup
radnika pristupa glasovanju o kandidatima za ravnatelja.
Članak 95.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
(2) Postupak izbora ravnatelja provodi izborno povjerenstvo od 3 člana (predsjednik i 2 člana).
(3) Izborno povjerenstvo bira tijelo (Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, skup radnika) koje provodi
izbor kandidata za ravnatelja. Član izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za ravnatelja.
(4) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje listu kandidata za ravnatelja i prema listi
izrađuju se glasački listići čiji broj mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, skupu radnika na kojoj se provodi tajno glasovanje o
izboru kandidata za imenovanje ravnatelja.
(5) Glasački listić sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja Škole
2. abecednim redom popis kandidata za ravnatelja
3. pečat škole.
(6) Član Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika treba glasovati tako da na glasačkom
listiću zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg glasuje.
(7) Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, na glasačkom listiću članovi Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika tajnim glasovanjem obavljaju izbor/neizbor kandidata.
(8) Važeći glasački listić je onaj na kojemu je zaokružen samo jedan kandidat.

(9) Nakon završetka glasovanja predsjednik izbornog povjerenstva, uz nazočnost članova izbornog
povjerenstva, prebrojava glasove i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
(10) Kandidat za ravnatelja Škole je onaj koji je dobio većinu glasova nazočnih članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika.
(11) O izborima se vodi zapisnik. Zapisnik vodi član izbornog povjerenstva.
(12) Nakon završenog glasovanja Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja te skup radnika donose pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
(13) Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa
radnika.
Članak 96.
(1) Temeljem dostavljenih pisanih zaključaka o glasovanju Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te
skupa radnika predsjednik Školskog odbora je obvezan sazvati sjednicu Školskog odbora.
(2) Najbolje rangirani kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje i na sjednici
Školskog odbora.
(3) Nakon što kandidati predstave program rada i na temelju dostavljenih zaključaka, Školski
odbor javnim glasovanjem donosi odluku o imenovanju kandidata za ravnatelja koja stupa na
snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
(4) U postupku imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja te skupa radnika na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela
koje ih je imenovalo u Školski odbor.
(5) Kada je član Školskog odbora iz redova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika,
kandidat u postupku imenovanja ravnatelja ima pravo glasovanjem iznositi stajališta tijela koje
ga je izabralo.
(6) Ako glasuje suprotno od stajališta tijela koje ga je izabralo, njegov glas neće se uzimati u obzir
prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja.
(7) Za imenovanog kandidata Školski odbor dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
(8) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
(9) Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
se ponavlja.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 97.
(1) Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te
druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
(2) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme
od pet godina u punome radnom vremenu.
(3) Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do
prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
(4) Osoba iz stavka 3. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u
roku od trideset dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj prestaje
radni odnos.
(5) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje, zamjenjuje
osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.
Članak 98.

(1) Ako Školski odbor prema natječaju pravodobno ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja.
(2) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i u slučaju razrješenja ravnatelja.
(3) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(4) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(5) Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se bez postupka propisanog za imenovanje ravnatelja na sjednici
Školskog odbora tajnim glasovanjem.
(6) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
(7) Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
(8) Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu
na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o
radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
(9) Podatci o imenovanom vršitelju dužnosti ravnatelja obvezno se upisuju u sudski registar.
(10) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je kao izabranom kandidatu za
ravnatelja ministar uskratio suglasnost.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 99.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i Godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- vodi poslovanje Škole
- sudjeluje u radu Školskog odbora bez prava odlučivanja
- utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
- predstavlja i zastupa Školu
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima
- skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
- surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektroničku maticu
- osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
- osigurava zainteresiranim ovlaštenicima pravo na pristup informacijama
- određuje učitelja za predlaganje ocjene Razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti predmetni
učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
- imenuje razrednike
- provodi odluke i zaključke Osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika
- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
- sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu suglasnost
Školskog odbora
- poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja obveza
iz radnog odnosa
- izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog odbora
- upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
- predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
- izvješćuje roditelje, učenike i Osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
- posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja
- saziva sjednice Učiteljskog vijeća i predsjedava im

-

obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
OSNIVANJE RADNIH TIJELA
Članak 100.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 101.
(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt školskog tijela, osim pojedinačnih akata čija se
valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim
aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja ovlašteno tijelo ne
promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja
nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole da takav akt obustavi od izvršenja.
(2) Do donošenja akta nadzornog tijela kojim se rješava o prijedlogu obustave izvršenja općeg ili
pojedinačnog akta, tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe toga akta.
PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJU
Članak 102.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
- smrću ravnatelja školske ustanove
- istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
- na kraju školske godine u kojoj je ravnatelj Škole navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog
staža
- sporazumom ravnatelja i školske ustanove
- dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti
za rad
- otkazom školske ustanove.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 103.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen:
u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
kada krši ugovorne obveze
kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole
prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u roku do
tri dana očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga
članka, Školski odbor odlučuje o razrješenju.
Kada Školski odbor odlučuje o razrješenju ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora,
odluku o razrješenju ili odbijanju prijedloga donijet će u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama, Škola
će s razriješenim ravnateljem sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu.
Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točaka 3. i 4. Zakona o ustanovama,
Škola će razriješenom ravnatelju otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu samo ako je
tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnom sudu prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 104.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje učitelj ili
stručni suradnik kojega za to, na prijedlog ravnatelja, imenuje Školski odbor nakon imenovanja
ravnatelja.
(2) Školski odbor može za osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenovati člana učiteljskog vijeća koji nije
član Školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.
(3) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do
ravnateljeva povratka.
(4) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti imenovanu osobu i imenovati drugoga člana
Učiteljskog vijeća.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 105.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, može biti izabrana
osoba koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
(4) Djelokrug rada tajnika propisan je Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Članak 106.
(1) Stručna tijela Škole su:
- Učiteljsko vijeće
- Razredno vijeće.
(2) Učiteljska vijeća saziva ravnatelj.
(3) Razredna vijeća saziva razrednik, a po potrebi i ravnatelj te stručni suradnici.
UČITELJSKO VIJEĆE
Članak 107.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno-obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže Školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- predlaže stručno napredovanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici Hrvatskoj, a
koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- odlučuje o nagradama učenika
- utvrđuje ocjene učenika iz vladanja
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan
(1) iz najviše dva nastavna predmeta

-

raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i o
prijedlogu Pravilnika o kućnom redu
glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole te pisani zaključak dostavlja Školskom odboru
na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 108.

(1)
(2)
-

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma
predlaže izlete razrednog odjela
surađuje s Vijećem učenika
utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda
utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o ocjeni učenika
prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 109.

(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela
i razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže Razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda
- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih obveza
- saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im
- podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća Učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika razrednog
odjela u učenju i vladanju
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.
V. RADNICI ŠKOLE
RADNICI ŠKOLE
Članak 110.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici kao i drugi stručni, administrativni i pomoćno-tehnički
radnici.
(3) Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, u odgojno-obrazovni proces
uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji
odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti.

PRAVA I OBVEZE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 111.
(1) Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati, pratiti
znanstvena dostignuća i unaprjeđivati pedagošku praksu.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
(3) Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih
prava osobito o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, nehajnog
postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja odmah izvijestiti ravnatelja i tijela socijalne skrbi.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 112.
(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima
i općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
(2) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano
opunomoći.
PRAVILNIK O RADU
Članak 113.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.
VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 114.
(1) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio Ured državne uprave u
županiji.
(2) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina života, koje
je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete stranca koje je do 1. travnja tekuće godine
navršilo šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je odobren stalni boravak,
privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.
(3) Škola će na zahtjev roditelja ili skrbnika, sukladno rješenju Ureda državne uprave u županiji, upisati
u prvi razred i dijete koje do 31. ožujka nema navršenih šest godina života.
(4) Na zahtjev stručnog povjerenstva Škole, sukladno rješenju Ureda državne uprave u županiji, djetetu
se može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu, odnosno zahtjev roditelja
učenika djeteta kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje, a čiji su
roditelji stekli pravo na status roditelja njegovatelja, ili je dijete steklo pravo na skrb izvan vlastite
obitelji može se privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno
osloboditi već započetog školovanja sukladno rješenju istog Ureda.
Članak 115.
(1) U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 104. ovoga Statuta za koju je stručno povjerenstvo
utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
(2) Učenik se u pravilu upisuje u školu kojoj pripada prema upisnom području, a iznimno se može upisati
u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području:
- ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u osnovnoj školi u koju se
upisuje
- ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu
nacionalnih manjina
- ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Članak 116.
(1) Upis u prvi razred Škola provodi prema programu upravnog tijela Županije.
(2) Upis učenika provodi povjerenstvo, koje imenuje upravno tijelo Županije.
(3) Upis se provodi do početka školske godine.
PODATCI ZA UPIS
Članak 112.
(1) Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matične knjige rođenih,
domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi
dostavi ovlašteno upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred stručno povjerenstvo prikuplja podatke o socijalnom i zdravstvenom položaju
djeteta te obilježjima njegove sredine koji su značajni za praćenje razvoja učenika i unošenje podataka
u pedagošku dokumentaciju.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
Članak 118.
(1) Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred samo
temeljem Rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi nastavka naobrazbe.
(2) Posebnu pomoć Škola je dužna pružati učenicima koji imaju pravo na školovanje u Republici
Hrvatskoj, a koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 119.
(1) Ravnatelj u skladu sa zahtjevom roditelja, za učenika koji je pohađao drugu školu, provodi upis i
nastavak obrazovanja u Školi.
(2) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole
da ispiše učenika i dostavi joj prijepis ocjena.
(3) U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole, Škola je dužna omogućiti učeniku učenje stranog
jezika koji mu je prvi strani jezik, a ako se taj strani jezik ne uči u školi, obvezna je učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
(4) Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost Ureda
državne uprave u županiji i roditelja učenika.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 120.
Za učenika koji se ispisao iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 121.
(1) Učenik ima pravo:
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:

-

pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
pridržavati se pravila kućnog reda
ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i općim
aktima Škole
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 122.

(1) Opravdanim izostankom smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.

(2) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj, odnosno skrbnik,
unaprijed zatražio i dobio odobrenje i to:
- u hitnim slučajevima usmeno od učitelja za izostanak s njegova sata
- razrednika za izostanak do 3 radna dana, uz pisani zahtjev razredniku za izostanak
- ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana, uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak
- Učiteljskog vijeća za izostanak do 15 radnih dana, uz pisani zahtjev Učiteljskom vijeću.
(3) Roditelj odnosno skrbnik može više puta godišnje, osobno ili pisanim putem na propisanom obrascu
opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen
zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.
(4) Izostanke i zakašnjenja učenika na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada može se
opravdati odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne
osobe u roku od 5 dana od povratka učenika na nastavu.
(5) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 123.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će zatražiti
od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) Pod neredovitim dolaskom učenika u školu smatra se neopravdani izostanak zbog kojeg se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.

(3) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, Škola je dužna izvijestiti Ured
državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, pravobranitelja za djecu i Centar
za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 124.

(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet učitelj utvrđuje javno u
razrednom odjelu na kraju nastavne godine.
Članak 125.
(1) Učenik ili roditelj učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva (2) dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva
(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
(4) Ako povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.

(5) Ako povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz
najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad.
Članak 126.
(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
(2) Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 127.
(1) Članove ispitnog povjerenstva određuje Učiteljsko vijeće.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva (po mogućnosti nastavnik istog ili srodnog predmeta).
Članak 128.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela ovisno o nastavnom predmetu.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pismeni i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni određuje Učiteljsko
vijeće.
(3) Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
(4) Ako se ispit provodi pismeno i usmeno, najprije se provodi pismeni dio ispita, a zatim usmeni.
Članak 129.
(1) Pisani dio ispita traje najmanje 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najmanje 30 minuta.
Članak 130.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje ispitno povjerenstvo. Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu
pored ispitivača postavljati i drugi članovi ispitnog povjerenstva.
Članak 131.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(3) Ako povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a član
povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 132.
(1) Ocjena ispitnog povjerenstva je konačna.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od ocjene koja je učeniku zaključena na kraju nastave.
(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
povjerenstvom.
Članak 133.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
Članak 134.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.

1. Popravni ispit

Članak 135.

(1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad
koji je učenik dužan pohađati.

(2) Dopunski rad utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
(3) Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Ako je učenik tijekom dopunskog rada ostvario očekivane ishode, učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
(5) S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena nakon dopunskog
nastavnog rada, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 136.
(1) Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je
konačna.
(2) Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
(3) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz najmanje tri (3) nastavna predmeta
upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 137.
(1) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj Škole.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva (po mogućnosti nastavnik istog ili srodnog predmeta).
Članak 138.
Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 127. – 134. ovoga Statuta.
2. Predmetni ili razredni ispiti
Članak 139.
(1) Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta, upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
(2) Ako predmetni učitelj ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog predmeta 30 % ili više
nastavnih sati od ukupnog broja sati propisanih za taj predmet te da neće moći biti ocijenjen, učenik
se upućuje na polaganje predmetnog ispita.
(3) Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odredbama ovog Statuta koje propisuju izostanke
učenika.
(4) Predmetni i razredni ispiti organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
(5) Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Članak 140.
(1) Predmetni ili razredni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje Učiteljsko vijeće.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)

-

ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta).
Članak 141.

Učenik ne može polagati više od dva predmeta u jednom danu.
Članak 142.
Učiteljsko vijeće utvrđuje ispitne rokove.
Članak 143.
(1) Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 80 minuta.
(3) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
Članak 144.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
Članak 145.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 146.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog ispitivača te
konačnu ocjenu.
(2) Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 147.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom
ispitu, ravnatelj je dužan omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojih nije mogao
pristupiti ispitu.
Članak 148.
(1) Ako učenik nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdilo povjerenstvo, ima pravo pismenog prigovora
školi u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti.
(2) Ako Učiteljsko vijeće ocijeni prigovor opravdanim, Škola organizira ponovni ispit pred drugim
ispitnim povjerenstvom u roku od 2 dana nakon uvažavanja prigovora.
(3) Na odluku drugog ispitnog povjerenstva učenik nema pravo prigovora.
Članak 149.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni
ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti.
POHVALE I NAGRADE

Članak 150.
(1) Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
Članak 151.
(1) Pohvale dodjeljuje Razredno vijeće.
(2) Pohvale mogu biti:

- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
- usmene pohvale
- priznanja u obliku medalja, prigodnih znački, pokala i sl.
Članak 152.
(1) Nagrade dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
(2) Nagrade mogu biti:

- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 153.
(1) Pohvale i nagrade iz čl. 136. i 137. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i
sl.
(2) Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i pravne
osobe izvan Škole.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 154.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
Članak 155.
(1) Pisana pohvala izdaje se na odgovarajućem obrascu.
(2) Obrazac pisane pohvale utvrđuje Učiteljsko vijeće.
(3) Pisanu pohvalu potpisuje predsjedavatelj tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj.
(4) Pisanu ispravu potpisuje ravnatelj.
VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 156.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći
broj glasova nazočnih učenika.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA

Članak 157.
(1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(2) Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.
VIJEĆE UČENIKA

Članak 158.
(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
(3) Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
Članak 159.
Mandat predsjednika i članova vijeća učenika je godinu dana, s tim da isti učenici mogu biti ponovno
izabrani.
Članak 160.
(1) Sjednice Vijeća učenika održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno u prostoriji Škole.
(2) Sjednica se može održati ako je prisutna polovica predstavnika Vijeća.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 161.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u
obrazovanju
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- aktivno sudjeluje u različitim oblicima rada u školi
- poduzima mjere i aktivnosti na razvijanju prijateljskih odnosa u školi
- Raspravlja o Pravilniku o kućnom redu i Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 162.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 163.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti, Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi primjeren način.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 164.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se po potrebi tijekom nastavne godine.
ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 165.
Roditelji, odnosno skrbnici, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke
učenika pravodobno opravdati.
Članak 166.
Roditelji, odnosno skrbnici, obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji, u skladu s općim propisima obveznog prava.
OBVEZE RODITELJA
Članak 167.
(1) Roditelji, odnosno skrbnici, dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji, odnosno skrbnici, mogu preuzimati
u dogovoru sa Školom.
(2) U skladu s aktima Školskog odbora, ravnatelja i svojim interesima, roditelji sudjeluju u osiguranju
sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava.
Članak 168.
(1) Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz članka 167. ovoga Statuta, Škola mu je dužna uputiti pisani
poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima škole.
(2) Ako roditelj učestalo zanemaruje svoje obveze, Škola je dužna o tome obavijestiti Ured državne uprave
u županiji nadležan za poslove obrazovanja i nadležnu ustanovu socijalne skrbi.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 169.
(1) U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja s ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva, povezivanja s
društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika..
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
(3) Vijeće roditelja bira se na početku školske godine za tu tekuću godinu.
(4) Mandat predstavnika u Vijeću roditelja je godinu dana, s tim da iste osobe mogu biti ponovo izabrane.
IZBOR ČLANOVA

Članak 170.
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske
godine biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio
najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik.
(5) Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno neovlašteno se približavati djetetu s kojim
ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 171.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 172.

(1) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

(2) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira predsjednik
i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.
(3) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(4) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Članak 173.
(1) Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi.
(2) Sjednice Vijeća roditelja saziva i sjednicama predsjedava predsjednik Vijeća roditelja, a u njegovoj
odsutnosti zamjenik predsjednika.
(3) Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična
većina članova.
(4) Zaključci na sjednici Vijeća roditelja donose se većinom glasova nazočnih, javnim glasovanjem osim
ako je zakonskim odredbama, odredbama ovog Statuta određeno drugačije.
Članak 174.
(1) Poziv za sjednice Vijeća roditelja piše predsjednik Vijeća roditelja.
(2) Pozive urudžbira i otprema tajnik Škole.
(3) Zapisnike sa sjednica Vijeća roditelja vodi zapisničar.
(4) Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 175.
(1) Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojnoobrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u istima
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad

u svezi s unaprjeđenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Škole
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole o čemu pisani zaključak dostavlja Školskom odboru
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Pravilniku o kućnom redu.
(2) Predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja imaju obvezu informiranja roditelja svog razrednog
odjela o bitnim zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja.
(3) Vijeće roditelja putem oglasne ploče Škole informira ostale radnike škole o bitnim zaključcima koji su
doneseni na sjednici Vijeća roditelja.
-

Članak 176.

(1) Član Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata:
- ako sam zatraži razrješenje
- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole
- odlukom roditelja razrednog odjela.
IX. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE

Članak 177.
(1) Utemeljenje Radničkog vijeća i sindikata u Školi je slobodno.
(2) Škola će osigurati Radničkom vijeću i sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Članak 178.
O utemeljenju Radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u
Školi predstavnik radnika, odnosno udruge, dužan je izvijestiti ravnatelja.
Članak 179.
(1) Skup radnika čine svi radnici Škole.
(2) Skup radnika može sazvati Radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem ili ravnatelj uz
prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem.
(3) O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom određeno drukčije.
X. JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 180.
(1) Rad Škole i njezinih tijela je javan.
(2) Javnost rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i
Zakona o zaštiti osobnih podataka.
(3) Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno-obrazovnog
rada
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
(2) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

XI. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 181.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi
ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 182.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na koji su
način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XII.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 183.

(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla
ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje
ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša podrazumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Članak 184.
(1) Učitelji su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša,
odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača je dio Godišnjeg plana
i programa rada Škole.
XIII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 185.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 186.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.

(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola će
koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
Članak 187.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namiriti u
skladu s odlukom osnivača.
XIV.

KOLEGIJALNA TIJELA
RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 188.

(1) Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Odbor za zaštitu na radu (u
daljnjem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
(2) Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici kolegijalnog tijela imaju članovi kolegijalnog tijela, ravnatelj i
osobe koje predsjednik kolegijalnog tijela pozove na sjednicu.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 189.
(1) Sjednice kolegijalnih tijela mogu se održati i kolegijalna tijela mogu pravovaljano odlučivati, ako je na
sjednici nazočna većina ukupnog broja članova kolegijalnog tijela.
(2) Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se poslovnikom.
(3) Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga Statuta.
ODLUČIVANJE KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 190.
(1) Kolegijalno tijelo odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim
Statutom određeno drukčije.
(2) Kolegijalno tijelo odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je prethodnom odlukom određeno da se
glasuje tajno.
(3) Članovi kolegijalnih tijela glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
(4) Članovi kolegijalnih tijela glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe
ili prijedloga za koji glasuju.
XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 191.
Opći akti Škole su:
- Statut
- Pravilnik
- Poslovnik
- Odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Pored Statuta, Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu

Članak 192.

-

Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o video nadzoru
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 193.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Članak 194.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči ako pojedinim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Članak 195.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 196.
(1) Tajnik Škole dužan je radniku Škole ili roditelju učenika koji ima pravni interes omogućiti uvid u opće
akte ili njihovu kraću uporabu.
(2) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 197.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 198.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.
XVI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 199.

Opće akte usklađene s ovim Statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog
Statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu
u suprotnosti s ovim Statutom.
Članak 200.

(1)
(2)
(3)
(4)

Ovaj Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača.
Statut se može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donesen.
Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole od 22. siječnja 2016. KLASA: 01203/16-01-40, URBROJ: 2184-19-01-16-3, Izmjene i dopune Statuta od 8. studenog 2017. KLASA: 01203/17-01-615, URBROJ: 2184-19-01-17-1 i Izmjene i dopune Statuta od 2. veljače 2018. KLASA:01203/18-01-66, URBROJ:2184-19-01-18-1

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

RAVNATELJICA:

_______________
Jagoda Vržina

__________________
Zorana Brodarić, prof.

KLASA: 012-03/19-01-75
URBROJ: 2184-19-01-19-1
Trogir, 7. veljače 2019.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) te članka
98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispravak., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.), Školski odbor Osnovne škole prof. Filipa
Lukasa uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (Zaključak, Klasa:
, Urbroj:
od
2019. godine), dana
2019. godine donosi:

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE PROF. FILIPA LUKASA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika,
učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole prof. Filipa Lukasa (dalje
u tekstu: Škola).
Izrazi koji se koriste u ovom statutu, a imaju rodno značenje upotrebljeni su neutralno i odnose se jednako
na ženske i muške osobe.

Članak 2.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnoga Trgovačkog suda te u zajednički
elektronički upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo).
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: Osnivač).
Škola je pravni sljedbenik Osnovne škole „Kaštel Stari“ u osnivanju koju je osnovala općina Split odlukom
broj:907/1-84 od 1. studenog 1984. godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola prof. Filipa Lukasa.
Sjedište Škole je u Kaštel Starome, Slavonska 5.
Škola ima područnu školu Prgomet koja se nalazi u Prgometu na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 11.
Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
Članak 5.
U radu i poslovanju škola koristi:
1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan
naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
2. pečat bez grba Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm koji sadrži naziv i sjedište
Škole,
3. pečat bez grba Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. i 3. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
U svakodnevnom poslovanju Škola koristi i štambilj.
Štambilj je četvrtastog oblika širine 15 i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 6.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se u mjesecu travnju, a nadnevak se određuje Godišnjim planom i programom rada
škole.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovog članka upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz
reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole Školskom odboru.
U slučaju spriječenosti ravnatelja da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest, nezgoda i
sl.) kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluku o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3)
dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje, te druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Škola obavlja kao javnu službu.
Članak 11.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome te vođenje evidencija
o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova.

Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim
propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj
organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada
ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja, podatke o ostalim aktivnostima Škole te podatke o ostalim aktivnostima u
funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.

Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a određuje
nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, programe i
projekte te njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školskim kurikulumom se utvrđuje:
-strategija razvoja Škole
-aktivnost, program i/ili projekt
-ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta
-namjena aktivnosti, programa i/ili projekta
-nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost
-način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
-vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta
-okvirni troškovnik aktivnosti,programa i/ili projekta
-način njegova praćenja.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i
projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelja i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz
zaštitu osobnih podataka.

Organizacija rada
Članak 14.
Osnovno školski odgoj i obrazovanje traje osam godina i obvezan je za svu djecu, u pravilu od šeste do
petnaeste godine života.
Učenici s višestrukim teškoćama u razvoju imaju pravo pohađati osnovno školski odgoj i obrazovanje do
21. godine života.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza slijedeće godine.

Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene u matičnoj školi, a u jednoj smjeni u područnoj
školi o čemu odlučuje Školski odbor u skladu sa prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima, Osnivaču i
Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno
godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje odlukom Ured državne uprave u županiji ovlašten za poslove

obrazovanja uz prethodno mišljenje osnivača Škole.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela

Članak 17.

Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu sa Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Za učenike Škole može se organizirati produženi boravak.
Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi sukladno propisanim standardima
uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika dok borave u Školi u skladu s propisanim normativima koje donosi
ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika (proširivanje obrazovnih sadržaja, poticanje individualnih sklonosti i sposobnosti učenika,
razvijanje zajedništva učenika, razvijanje društvenog života i razonode učenika).
Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada, a planiraju se
godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 19.

Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne
rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.

Školska zadruga

Članak 20.

Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Zadruga je oblik učeničke izvannastavne aktivnosti kojom se kod učenika razvijaju i njeguju radne navike,
inovativnost, poduzetnost, odgovornost i stvaralaštvo, stječu znanja, svijest o načinima, potrebama,
uporabi i očuvanju prirode, usmjerava učenika u izboru budućeg zanimanja, kao i stvaranje preduvjeta za
prijenos u praktičnu primjenu znanja u životu.

Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.

Suradnja Škole

Članak 21.

U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti, Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu. U tu svrhu
Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i druge aktivnosti.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u skladu
s propisom ministra.

Izleti i ekskurzije

Članak 22.

Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i
poslova.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastavnog i drugih oblika
odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.
Članak 25.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole u Kaštel Starom kao matična škola i u
područnoj školi Prgomet u Prgometu.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog
razreda.
Nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada se izvodi i u područnoj školi za učenike od prvog do
osmog razreda.
Područna škola obavlja djelatnost kao podružnica Škole i nema status pravne osobe.
Djelatnost i poslovanje podružnice organizira i vodi voditelj Područne škole.
Članak 26.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška,
2. administrativno-tehnička.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog
odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te
promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim
planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima,
poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 27.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
- pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
- način postupanja prema imovini i
- druga pitanja važna za unutarnji rad škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 28.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Sve osobe koje kodeks obvezuje su dužne postupati prema odredbama istog.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Školski odbor
Članak 29.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova.
Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- Učiteljsko vijeće, dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- Vijeće roditelja, jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- Osnivač, tri (3) člana samostalno.
Jednog (1) člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno radničko
vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem radnici Škole prema
odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima
samo jednog člana.

Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora
najkasnije 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.

Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 30.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora
(neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) ili se protiv nje vodi kazneni postupak zbog
počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.

Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 31.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 32.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni na
Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.

Članak 33.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski odbor.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 34.
Nakon utvrđivanja izborne liste, izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora,
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor,
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 35.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 36.
Kad birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena i imena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Članak 37.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će dva (2)
člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 38.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u
Školski odbor.
Članak 39.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako nije istodobno i radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 40.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 41.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
1. izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
2. verificiranje mandata članova Školskog odbora,
3. izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 42.
Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora

Članak 43.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača najkasnije u roku od tri dana od
dana konstituiranja.
Članak 44.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
- priprema i razmatra materijale za sjednicu,
- vodi sjednice Školskog odbora,
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta.
Članak 45.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti, predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.

Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 46.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 47.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije održavanja
sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u vezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u vezi s dnevnim redom
pozivaju na sjednicu.
Članovima Školskog odbora se uz pisani poziv za sjednicu dostavlja i zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 48.

U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektroničkim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektroničkim
putem.

U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektroničke sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektroničkim putem.
Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 49.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 30. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat,
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 31. do 44. ovoga statuta.
Članak 50.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku, prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi,
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u Školskom
odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je
imenovalo u Školski odbor,
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole,
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora.

Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 51.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole, ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole
ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 53.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 54.

Sjednicu Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 46.- 48. ovog statuta.
Članak 55.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili
odbijen.

Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zahtjev najmanje 1/3 članova Školskog odbora ili
ravnatelja, glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput.
Članak 56.
Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom Školskog
odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za, protiv ili suzdržan na prijedlog odluke,
rješenja ili zaključka.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta za
koji glasuju.
Članak 57.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano. Svaki list (stranica) zapisnika mora biti označen rednim brojem.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjedavatelj Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.
Članak 58.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada Školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
1.

redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, broj članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici, verifikaciju zapisnika prethodne sjednice,
2. broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak,
3. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici,
4. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje,
5. predloženi i usvojeni dnevni red,
6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u
raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja,
7. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda,
8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik,
9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice,
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika,
11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
Članak 59.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, a jedan
primjerak se čuva u pismohrani Škole.
Zapisnici s pripadajućom dokumentacijom čuvaju se kao trajni dokument.
Članak 60.
Odluke, rješenja i zaključci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovoga članka mogu se objaviti u obliku skraćenog zapisnika.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje
na oglasnoj ploči Škole.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
Roditelje se na sjednici vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 61.
Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim i upravnim tijelima izvan Škole samo na
njihov pisani zahtjev.

Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu
registraturnog i arhivskog gradiva.
Članak 62.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
Članak 63.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena
zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 64.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine
imenovati osobe izvan Škole.

Ovlasti Školskog odbora
Članak 65.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski
odbor:
1. imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
2. razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
3. donosi statut uz prethodnu suglasnost Osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
4. donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
5. donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
6. donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
7. donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
8. daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
9. donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da
je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
10. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
11. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
12. razmatra rezultate obrazovnog rada,
13. razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom škole,
14. osniva učeničku zadrugu, školsko sportsko društvo i udruge,
15. obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole,
16. odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija
je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
17. odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
18. uz suglasnost osnivača odlučuje:
− o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednosti
veća od 100.000,00 kuna,
− o promjeni djelatnosti Škole,
− o promjeni naziva i sjedišta Škole,
− o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom Osnivača,
− o davanju u zakup objekata i prostora Škole,

− o statusnim promjenama Škole,
19. daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim
za rad i sigurnost u Školi.
O stjecanju opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, Školski odbor odlučuje uz prethodnu suglasnost
Osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.

V. RAVNATELJ
Članak 66.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15
dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se ponavlja.

Uvjeti
Članak 67.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji
može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka
1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim
poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj Škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom
uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati
dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 68.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na
koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od
dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili

ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te
rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 69.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 70.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodžba ili diploma,
javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga
isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na
nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša ili razina stečena na studijskim programima stranih jezika;
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe): program stručnog osposobljavanja, početna, osnovna ili napredna Europska računalna
diploma (ECDL) ili viša razina stečena na studijskim programima informatike i/ili računarstva;
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata): iskustvo
rada na tri ili više projekata.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 71.
Dodatne kompetencije iz članka 70. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz),
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz),
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1 bod
(sudjelovao u dovoljnom broju projekata).
Članak 72.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem
po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo
jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 73.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru

dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj
su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno
osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 74.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje
i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u propisanom
roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se
dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 7. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski
odbor.
Članak 75.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Imena kandidata na glasačkim listićima upisuju se abecednim redom. Glasački listići ovjeravaju pečatom
Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu
ostvaruje pravo prednosti.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja
samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 74. stavcima 7. i 8. ovog statuta
koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 76.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri (3) dana od sjednice Školskog odbora iz
stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se
da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će
se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 77.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka za
zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen ugovor
o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat
će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u
roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni
odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 78.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku
zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 79.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat
će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.

Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o radu
na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 80.
Ravnatelj:
1. predstavlja i zastupa Školu,
2. odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
3. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
4. zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
5. organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
6. predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
7. predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
8. u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
9. predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
10. sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
11. obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
12. izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
13. izvršava odluke i zaključke Osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
14. saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja i Vijeća učenika,
15. planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća i presjedava im,
16. uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
17. u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
18. u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
19. poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
20. brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
21. surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
22. nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
23. sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim
radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci
Školskog odbora, odnosno suglasnosti Osnivača,
24. odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
25. izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog
nadzora,
26. posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

27. obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 81.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 82.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i
najmanje 15 godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja
Članak 83.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 84.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 85.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 83. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 86.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 83. stavku 1.
točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese
svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od
najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.

Članak 87.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 88.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 83. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 89.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 83. stavku 1. točkama
3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 90.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i
stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisat će
natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 91.

Škola ima tajnika.
Uvjeti za tajnika škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
Članak 92.

Tajnik škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
O zasnivanju i prestanku radnog odnosa tajnika odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost
Školskog odbora.
Članak 93.

Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
odnosno do popunjenja po natječaju.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 94.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 95.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Članak 96.
Učiteljsko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ukoliko za pojedino pitanje u odredbama
ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.
Učiteljsko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim
poslovima, potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad
Škole,
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog
predmeta i ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz
nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom
odboru,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 97.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma,
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje
ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je odredio
-

ravnatelj,

utvrđuje opći uspjeh učenika od petog do završnog razreda osnovne škole na prijedlog razrednika,
predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,

-

obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 98.

Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća.
Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika,
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,
- prati rad učenika odjela i skrbi o njima,
- predlaže ocjenu iz vladanja,
- ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju,
- podnosi izvješća o radu razrednog odjela,
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima,
- priprema sjednice razrednog vijeća,
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika,
- obavlja druge poslove sukladno zakonu, podzakonskim aktima, ovom statutu i drugim općim
aktima Škole.
Članak 99.
Sjednice Razrednog vijeća saziva i predsjedava im razrednik.
Odluke Razrednog vijeće donose se većinom glasova prisutnih članova.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI

Članak 100.

Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 101.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza.

Napredovanje u struci
Članak 102.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje dvije
razine i stjecati odgovarajuća znanja.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 103.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se sukladno zakonskim odredbama,
podzakonskim aktima i općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o
radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim
aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 104.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u vezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI

Upis učenika
Članak 105.
Status redovitog učenika stječe se upisom u školu.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju Ureda državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 106.
U prvi razred se upisuju učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi
razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih
odjela utvrđenih planom upisa u Školi.

Članak 107.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 108.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja
od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja
primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 109.
Redoviti upis učenika u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Redoviti upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava koje imenuje ravnatelj.

Članak 110.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski
državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi
nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 107. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika
i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.

Promjena škole

Članak 111.

Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje
učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola iz koje učenik odlazi u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 112.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva roditelja
učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u
skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje stranog jezika
koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu
tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 6. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti pohađanje tog
stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost ureda državne
uprave i roditelja učenika.
Članak 113.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje Učiteljsko
vijeće rješenjem.
Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i izradu
prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju inozemne
obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.

Prava i obveze učenika
Članak 114.

Učenici imaju pravo:
− sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
− pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
− pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
− pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
− pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema,
− pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
− koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom,
− iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.
Učenici su dužni:
− redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali,
− savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
− njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
− čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
− poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih
radnika Škole koje su u skladu s pravnim propisima i Kućnom redu,
− čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva,
− pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 115.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, obvezni su odmah izvijestiti
ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.

Izostanak učenika s nastave

Članak 116.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 117.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna
dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 118.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove
ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za
socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s
umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo,
kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička
pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 117. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 117. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Pedagoške mjere

Članak 119.

Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Ocjenjivanje učenika

Članak 120.

Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan
(1).
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 121.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od
dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
Povjerenstvom.

Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže
i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka
125. ovog statuta.
Članak 122.
Ispit iz članka 121. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu odlučuje
Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se
da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.

Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna
ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 123.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispiti
Članak 124.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odredbama ovog statuta koje propisuju izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može polagati
predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita Učiteljsko
vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 122.
ovog statuta.

Dopunski nastavni rad
Članak 125.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je
učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza
tekuće školske godine.

Ponavljanje razreda
Članak 126.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit
Članak 127.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 128.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri (3) člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu u propisanim
rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojegk nije bio u
mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 129.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 122. ovog statuta.
Članak 130.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 131.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.

Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 132.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
Članak 133.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.

Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 122. ovog statuta.

Pohvale i nagrade učenicima

Članak 134.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 135.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagradek mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 136.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko
vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 137.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 138.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika
Članak 139.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu.

Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika
Članak 140.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj Škole.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegova zamjenika, između više kandidata.
Za predsjednika Vijeća učenika je izabran učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na isti način izabire se i zamjenik predsjednika Vijeća učenika.

Sjednice vijeća učenika
Članak 141.
Sjednice Vijeća učenika održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća učenika odnosno
njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća učenika privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća učenika, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 142.
Sjednice Vijeća učenika mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće učenika odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća učenika pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća učenika vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku.
Zapisnik vodi član Vijeća učenika kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća učenika dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.

Ovlasti Vijeća učenika
Članak 143.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja
učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 144.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.

Članak 145.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom školske
godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 146.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom
i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i
izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u
svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i
projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 147.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji
odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 148.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.

Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 149.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri (3) dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 150.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja

Članak 151.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 152.

Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 153.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
Škole,
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole,
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom,
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru,
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno–obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- 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.
Članak 154.

Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima
od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja

Članak 155.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 156.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i Osnivač.
XIII. SINDIKAT , RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA

Sindikat

Članak 157.

Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 158.

U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika

Članak 159.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 160.

Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču ,
- podnošenjem financijskih izvješća,
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 161.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 162.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 163.

Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Imovina Škole
Članak 164.

Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 165.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima,
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva,
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun

Članak 166.

Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 167.

Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 168.

Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja
se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I
EVIDENCIJA

Opći akti

Članak 169.

Pored Statuta Škola ima ove opće akte:
1. Pravilnik o radu,
2. Pravilnik o zaštiti na radu,
3. Pravilnik o zaštiti od požara,
4. Pravilnik o radu školske knjižnice,
5. Pravilnik o kućnom redu,
6. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
7. Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda,
8. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva,
9. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i drugi opći akti sukladno zakonskim odredbama.
Članak 170.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom
nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 171.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.

Pojedinačni akti
Članak 172.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna
tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom određenog
roka.

Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 173.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR

Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 174.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave u skladu sa zakonskim
odredbama.

Inspekcijski nadzor

Članak 175.

Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnim radom
Članak 176.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor
Članak 177.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Osnivač i druge nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 178.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje
nisu u suprotnosti s ovim statutom.
Članak 179.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti statut Škole Klasa: 602-02/16-01/537, Urbroj:2134/0114-3-16-1 od 6. 5. 2016. godine.
Predsjednik Školskog odbora:
Nives Vilić, dipl. kateheta

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana _____________ i istog dana stupio je na snagu.
Ravnatelj škole:
Petar Mustapić, mag.šk.ped.
Klasa: 602-02/19-01/___
Urbroj 2134/01-14-3-19-1

U Kaštel Starom, ___________ 2019. god.

Na temelju članka 22. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11) i članka 98. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,
86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Školski odbor Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Sinj, na
14. sjednici održanoj 06.12.2018. godine donio je

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE JAKOVA GOTOVCA SINJ

I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, djelokrug,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja
važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Sinj (u daljem
tekstu: Škola).
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

Škola je javna ustanova osnovnog obrazovanja.

Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta.
OSNIVAČ

Članak 3.

Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik društveno pravne osobe Osnovne glazbene škole koju je osnovala Općina Sinj
odlukom broj 02-IV-9883/1-1958 od 14. listopada 1958. godine.

NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
Naziv Škole je OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA.
Skraćeni naziv Škole je OGŠ JAKOVA GOTOVCA.
Sjedište Škole je u Sinju, ulica Alkarsko trkalište 11/A.

ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škole obvezno se ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.

PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
U radu i poslovanju Škola koristi:
• pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv
i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
• pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
• pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
• jedan ili više štambilja četvrtastog oblika , koji sadrže naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka rabi se za administrativno-stručno poslovanje.
Pečat iz stavka 1. točke 3. ovoga članka rabi se za redovito računovodstveno-financijsko poslovanje.
Štambilji iz stavka 1. točke 4. ovog članka rabe se za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i programom rada.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 8.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik školskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.

II. DJELATNOST
NAZIV DJELATNOSTI
Članak 9.
Djelatnost Škole je odgoj i osnovno glazbeno obrazovanje djece, mladeži i odraslih.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
Škola može mijenjati svoju djelatnost samo uz suglasnost osnivača.
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta Škola obavlja na temelju Nacionalnog kurikuluma, Nastavnog plana
i programa i školskog kurikuluma.
Škola izvodi nastavni plan i program u šestogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe osnovno
glazbeno obrazovanje.
Programi u Školi su:
• klavir
• violina
• viola
• violončelo
• gitara
• flauta
• klarinet
• saksofon

• truba
• harmonika
Posebnu programsku cjelinu u okviru osnovnog glazbenog obrazovanja čini predškolski glazbeni odgoj
(početnički solfeggio).

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
Škola radi na temelju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada.
Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa.
Školski kurikulum donosi, prema prijedlogu ravnatelja i učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja, školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, prema
prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
O prijedlogu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa raspravlja vijeće roditelja koje je svoje
mišljenje dužno dostaviti školskom odboru. Ukoliko vijeće roditelja najkasnije 7 dana prije isteka roka iz
stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka ne dostavi prethodno mišljenje, smatra se da na školski
kurikulum i godišnji plan i program rada nema primjedbi.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama škole u skladu s
propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 12.
Škola nema mogućnosti obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, osim u PO fra Anđelka MilanovićaLitre Otok .
RADNI TJEDAN
Članak 13.
Škola izvodi nastavu u petodnevnom radnom tjednu, a po potrebi i šest dana.
Nastavni proces odvija se u dvije smjene u danu, prema rasporedu.
RADNO VRIJEME
Članak 14.
Radno vrijeme u tijeku radnog dana utvrđuje se u vremenu od 7.00 do 21.00 sati kroz koje Škola obavlja
sve poslove za potrebe odgoja i obrazovanja redovito upisanih učenika.
Za obavljanje ostalih dopunskih poslova i korištenje školskih prostora izvan radnog vremena Škola
organizira dežurstva.
Dnevni odmor za učenike i učitelje organizira se sukladno kriterijima pedagoškog rada.
Dnevni odmor za ostale radnike traje 30 minuta i ne može biti određen na početku ili na kraju radnog
vremena.
Dnevni odmor za ostale radnike, u pravilu, Škola treba organizirati tako da se ne prekida rad u vrijeme
uredovanja sa strankama.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama, posebno sa učenicima i roditeljima, određuje se sukladno
potrebama učenika i roditelja, te lokalnim prilikama, tako da se roditeljima i drugim građanima omogući
da i izvan svog radnog vremena mogu obaviti potrebite poslove u Školi.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama,
odnosno učenicima, roditeljima i drugim građanima uređuje se pobliže Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Škole.
Škola je dužna, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Škole, mrežnim stranicama Škole i
na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu odnosno uredovnom vremenu za rad s
građanima odnosno učenicima, njihovim roditeljima i drugim strankama.
Ostala pitanja u svezi ostvarivanja prava i obveza učenika pobliže se uređuju općim aktima Škole koje
donosi Školski odbor sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona i ovom Statutu.

IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 15.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 16.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu sa Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
U izvođenju odgojno-obrazovnih aktivnosti i obavljanju svoje djelatnosti Škola surađuje sa susjednim
školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu te u tu svrhu
organizira kulturno-umjetničke manifestacije.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 17.
Nastavni plan i program izvodi se u Školi.
Nastava se odvija putem predavanja u skladu sa Nastavnim planom i programom.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a obavlja u razrednim odjelima (solfeggio) i individualno (po
instrumentima), te u nastavnim skupinama učenika (orkestar i zbor).
Razredni odjeli se ustrojavaju na početku školske godine u skladu sa zakonom i provedbenim propisima.
Članak 18.
Dnevni broj sati nastave utvrđuje se rasporedom sati Škole.
Nastavni sat u Školi traje 30 odnosno 45 minuta sukladno Nastavnom planu i programu.
UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
Članak 19.
Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojnog i obrazovnog rada.
Unapređivanje odgojnog i obrazovnog rada izražava se osobito:
• u obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za aktivno i
ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života,
• u praćenju i omogućivanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti,
• u profesionalnom informiranju učenika,
• u skrbi o zdravstvenom stanju učenika
• u pomoći učenicima težeg socijalnog stanja,
• u pomoći učiteljima u njihovom radu sa učenicima,
• u suradnji i savjetovanju s roditeljima i skrbnicima o problemima učenika.
NOTOTEKA I INSRUMENTARIJ
Članak 20.
Škola ima nototeku i instrumentarij.
Rad nototeke i instrumentarija sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada Škole i služi za
obavljanje obrazovnog procesa.
III.

USTROJSTVO ŠKOLE

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojnoobrazovnih sadržaja
i poslova.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika
odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.
Članak 22.
Škola obavlja svoju djelatnost u sjedištu, te u područnim odjelima i to:
• Područno odjeljenje fra Anđelka Milanovića-Litre u Otoku u kojem se izvodi nastava za učenike od
prvog do šestog razreda
• Područno odjeljenje u Trilju u kojem se izvodi nastava za učenike od prvog do šestog razreda
Članak 23.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
• stručno-pedagoška
• administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove vezane za izvođenje Nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika, te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole, sve u skladu sa Zakonom,
provedbenim propisima, Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima,
poslove održavanja čistoće objekta i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, kurikulumom i godišnjim planom i programom rada Škole.
KUĆNI RED
Članak 24.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se odlukom o kućnom redu.
Kućnim redom se uređuju:
• pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
• pravila međusobnih odnosa učenika
• pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
• radno vrijeme
• pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
• način postupanja prema imovini.
Odluku o kućnom redu donosi školski odbor nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću te vijeću
roditelja i vijeću učenika.
Članak 25.
Školski odbor nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću te vijeću roditelja i vijeću učenika donosi
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne
postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. TIJELA ŠKOLE
1. UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.

Članak 26.

Članove školskog odbora bira i razrješava:
• učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
• vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja, koji nije radnik Škole
• osnivač, tri člana samostalno
Jednog člana školskog odbora imenuju i opozivaju, neposrednim i tajnim glasovanjem, radnici Škole na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut
kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Član školskog odbora kojeg imenuje osnivač samostalno treba imati završen najmanje preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik
školske ustanove u školski odbor koje se imenuje.
Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani, a mandat
članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.
Mandat članu školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je
prestalo školovanje učenika u Školi.
PREDLAGANJE I IZBOR KANDIDATA
Članak 27.
Predlaganje i izbor kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja se
na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i izbor kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja
obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najmanje 60 dana prije isteka mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti svaki član
učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja nazočan na
sjednici vijeća roditelja.
Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana školskog
odbora.
Svaki član učiteljskog vijeća, odnosno član vijeća roditelja može se osobno kandidirati za člana školskog
odbora.
Kod predlaganja kandidata za članove školskog odbora odnosno osobnog kandidiranja prema stavcima
1.-4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice učiteljskog vijeća odnosno vijeća roditelja mora voditi računa
o razmjernoj zastupljenosti kandidata te da predloženi kandidat nije pravomoćno osuđen ili da se protiv
njega ne vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1.i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da ranije nije razriješen članstva u školskom odboru ili
da nije bio član školskog odbora koji je raspušten.
POPIS KANDIDATA
Članak 29.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu odnosno
istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.

IZBOR KANDIDATA
Članak 30.
O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća roditelja
odlučuju javnim glasovanjem, a izabrani su učitelji ili stručni suradnici koji su prvi dobili, odnosno
roditelj koji je prvi dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok
jedan od kandidata ne dobije najveći broj glasova.

DOSTAVLJANJE POPISA KANDIDATA
Članak 31.
Izvod iz zapisnika sa sjednice učiteljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s popisom imenovanih
članova školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 32.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj najkasnije u roku od 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član školskog
odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
• izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima školskog odbora
• verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
• izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član školskog odbora
prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora članovi školskog odbora glasuju
javno, dizanjem ruke.
Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice školskog odbora.
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, Splitsko-dalmatinsku županiju,
najkasnije u roku tri dana po konstituiranju.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 36.
Člana Školskog odbora razrješava se članstva tijelo koje ga je imenovalo:
• kada to sam zatraži
• kada njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je imenovalo u školski odbor,
• kada školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, osnivačkim
aktom ili Statutom
• na zahtjev prosvjetnog inspektora, nakon što utvrdi da član ne izvršava svoje obveze
• kada je lišen prava na roditeljsku skrb
• kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je kažnjen prema Zakonu o zaštiti od nasilja u
obitelji

•

kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. stavaka 1. i 2. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 37.
Ravnatelj može predložiti Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji raspuštanje školskog
odbora kada utvrdi da školski odbor ne obavlja poslove iz svojega djelokruga u skladu sa zakonom ili da
poslove iz svojega djelokruga obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole.
RADNA TIJELA
Članak 38.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava ili radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu odnosno pojedinog člana.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 39.
Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu suglasnost, ako
rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna radna obveza.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji ne može
osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, školski odbor može za članove
povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole, uz njihovu suglasnost.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Školski odbor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 40.

donosi statut i druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja, uz prethodno mišljenje vijeća
roditelja i nadzire njegovo izvršavanje
donosi školski kurikulum na prijedlog ravnatelja i učiteljskog vijeća uz prethodno mišljenje
vijeća roditelja
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji financijski obračun i plan nabave na prijedlog
ravnatelja
daje prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
donosi odluku, uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole
daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u
Školi
uz suglasnost osnivača, donosi odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te
cijeni obrazovanja, za svaku godinu obrazovanja
odlučuje o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste rada utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim
kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
odlučuje o osnivanju učeničke zadruge, klubova i udruga
odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i
pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
odlučuje o raspisivanju natječaja za ravnatelja Škole
imenuje i razrješava ravnatelja
predlaže osnivaču promjenu naziva i sjedišta Škole
predlaže osnivaču statusne promjene
predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
razmatra rezultate obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
obavlja i druge poslove određene propisima, Statutom i drugim općim aktima Škole
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 41.
Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
• nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
• postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
• raspravljati o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Školskog odbora
• podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
• prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
• sudjelovati na sjednicama radnih tijela.
Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na
trećega.

DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 42.
Članu školskog odbora obvezno se dostavlja:
• pisani poziv na sjednicu
• materijal koji se priprema za sjednicu
• zapisnik sa prethodne sjednice.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 43.
Član školskog odbora može od ravnatelja Škole tražiti obavijesti i na uvid materijale, analize i druge
tekstove koji su mu kao članu školskog odbora potrebni.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 44.
Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koje dozna u
obavljanju dužnosti člana.
Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je Školi za štetu prema općim propisima
obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 45.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana Školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o svom
članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 46.
Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi i u pravilu u sjedištu Škole.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica školskog odbora može se održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
SAZIVANJE SJEDNICE
Sjednicu saziva predsjednik.

Članak 47.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži najmanje 1/3 članova školskog odbora, ili
ravnatelj.
Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 3. ovoga članka, a radi se o ispunjenju zakonskih
obveza Škole, sjednicu školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 48.

Uz članove školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na
sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
Ako pojedini član školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti nazočna
sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu, o čemu odlučuje školski odbor.
Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz
nazočnost članova.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 49.
Sjednice priprema predsjednik školskog odbora uz pomoć ravnatelja ili drugih osoba koje obavljaju
poslove vezane za pitanja koja se raspravljaju na sjednici.

Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a odluke
donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili precizno
urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Članak 50.
Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik školskog odbora, a kod predlaganja dnevnog reda
dužan je voditi računa:

•
•

da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
da dnevni red ne bude preopsežan

•

da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni, potkrijepljeni
podacima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspravljati i
odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU

Članak 51.
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima školskog odbora, ravnatelju, izvjestiteljima o pojedinim
predmetima dnevnog reda i drugim osobama koje se u svezi dnevnog reda pozivaju na sjednicu.
Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na oglasnoj ploči.
Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrži:
• ime i prezime osobe koja se poziva na sjednicu
• prijedlog dnevnog reda
• naznaku o izvjestiteljima pojedinih predmeta iz predloženog dnevnog reda
• mjesto i vrijeme održavanja sjednice
• potpis predsjednika.

PRAVO ODLUČIVANJA
Članak 52.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora, dok ostali nazočni na sjednici imaju
pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja.

POČETAK SJEDNICE
Članak 53.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika
( u daljnjem tekstu: predsjedavatelj).
Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina od ukupnog broja
članova Školskog odbora za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 2. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
Nakon započinjanja sjednice predsjedavatelj poziva članove da ako nemaju primjedbi usvoje
zapisnik sa prethodne sjednice.
Ukoliko pak ima primjedbi na prethodni zapisnik o istima članovi odlučuju i nakon toga prihvaćaju
zapisnik.
Prethodni stavak ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.
Nakon usvajanja zapisnika, članovi na prijedlog predsjedavatelja, utvrđuju dnevni red, koji se
nakon toga ne može mijenjati.
Svaki član ima pravo zahtijevati da se o pojedinoj točki dnevnog reda ne raspravlja, ako ona nije
odgovarajuće pripremljena, ili ako na sjednici nije nazočan potrebni izvjestitelj.
TIJEK RASPRAVE

Članak 54.
Prema utvrđenom dnevnom redu prelazi se na tijek rasprave, a materijale obrazlaže ravnatelj ili osoba
koja je materijal pripremila.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu, prema redoslijedu javljanja, a na sjednici nitko ne
može govoriti dok ne dobije riječ predsjedavatelja.
Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema utvrđenom
dnevnom redu.

Ukoliko pak sudionik ne poštuje dnevni red niti temu rasprave, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu
dalje sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
Svaki je sudionik u raspravi dužan govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge o temi rasprave, a
predsjedavatelj je dužan skrbiti da svaki govornik u raspravi ne bude ometan.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana, Školski odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom
predmetu prekine i da se predmet nadopuni i ponovo prouči ili pribave dodatni podaci za iduću sjednicu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 55.
Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja
izlaganja.
Predsjedavatelj zaključuje raspravu kada više nema prijavljenih sudionika za raspravu, a o predmetu se
može valjano odlučiti.

STEGOVNE MJERE
Članak 56.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu sjednice, ako se ne pridržava reda ili ne poštuje odredbe Statuta mogu
se izreći stegovne mjere:
• opomena
• oduzimanje riječi
• udaljavanje sa sjednice
Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od dnevnog reda ili remeti rad
sjednice, a izriče je predsjedavatelj.
Mjera oduzimanja riječi izriče se osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba ovog
Statuta remeti rad sjednice, a već joj je prije toga na sjednici izrečena opomena. Mjeru izriče
predsjedavatelj.
Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, ako joj je
ranije izrečena mjera oduzimanja riječi ili koja na drugi način narušava red i krši odredbe Statuta, tako
da dovodi u pitanje dalje održavanje sjednice.
Mjeru udaljavanja sa sjednice izriče školski odbor, a osoba se odmah udaljava sa sjednice. Ova mjera
odnosi se samo na sjednicu na kojoj je izrečena.

ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 57.
Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.
Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj
članova.
Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 58.
Sjednica se može prekinuti:
• kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za održavanje
sjednice
• kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red u skladu
s odredbama Statuta
• kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti konzultacije.
Odluku o prekidu sjednice donosi školski odbor na prijedlog predsjedavatelja.
Predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice.

ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 59.
Kada se nakon završene rasprave u svezi s nekom točkom dnevnog reda mora donijeti odluka, pristupa se
glasovanju.
Prijedlog odluke, rješenja ili zaključka koji se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda
oblikuje predsjedavatelj.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 60.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i sve točke dnevnog reda raspravljeni i o njima donesene odluke,
predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 61.
O tijeku sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano.
Zapisnik vodi tajnik Škole ili osoba koju kod pripremanja sjednice odredi predsjedavatelj.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 62.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. predloženi i usvojeni dnevni red
5. verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
6. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
7. rezultate glasovanja kod odlučivanja
8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on traži da se to unese u zapisnik
9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili raspravu. O
zahtjevu člana za ispravkom odlučuje školski odbor.
Zahtjev člana, odluka školskog odbora i ispravak unose se u zapisnik.
Odluke iz zapisnika, koje se odnose na sve radnike Škole, objavljuju se na oglasnoj ploči.

POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 63.
Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan
primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 64.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.

ISPRAVAK PODATAKA U ZAPISNIKU
Članak 65.
Ako je u zapisniku bilo što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s tim da ostane vidljivo što
je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se može učiniti između redova ili na kraju zapisnika. Ispravak će
svojim potpisom ovjeriti predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.

POJEDINAČNI AKTI
Članak 66.
Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan tekstu akta iz
stavka 1. ovoga članka.

UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 67.
Svakom radniku ili učeniku koji je prema zakonu pokrenuo postupak zaštite stečenih prava, ravnatelj
mora na njegov zahtjev omogućiti uvid u dio zapisnika sa sjednice koji se odnosi na zaštitu tih prava.
Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim tijelima i upravnim i stručnim tijelima
samo na njihov pisani zahtjev.
Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu
registraturnog i arhivskog gradiva.

POTPISIVANJE AKATA
Članak 68.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Članak 69.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA
Članak 70.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje školski odbor.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama školske ustanove.

Natječaj za novog ravnatelja raspisuje se najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam dana od dana objave natječaja, isprave kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta koje kandidat
uz prijavu mora dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti
dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 71.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POSTUPAK IMENOVANJA RAVNATELJA
Članak 72.
Prijave kandidata dostavljene na natječaj za ravnatelja škole treba urudžbirati i otisnuti prijemni štambilj
na neotvorenu omotnicu.
Predsjednik školskog odbora saziva sjednicu školskog odbora.
Na sjednici školskog odbora urudžbirane omotnice otvara predsjednik školskog odbora. Školski odbor
može samo na sjednici razmatrati zaprimljene prijave.
Prijave na natječaj se razmatraju abecednim redom, gdje se utvrđuje:
• koliko je prijava na natječaj za ravnatelja zaprimljeno,
• jesu li prijave pravodobne i potpune,
• ispunjavaju li prijavljeni kandidati nužne uvjete za ravnatelja,
• da li je kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama te
• da li je kandidat dostavio program rada za mandatno razdoblje.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnove digitalne vještine i iskustvo
rada na projektima.

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
• poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog
jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,
uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge
ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom
jeziku te razini odnosno stupnju,
• osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih
znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom
ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti,
• iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije
odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 8. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici vrednuje bodovima dodatne
kompetencije na sljedeći način:
• poznavanje stranog jezika – od 1 do 5 bodova prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu,
• osnovne digitalne vještine - od 1 do 5 bodova prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu,

•

iskustvo rada na projektima - od 1 do 5 bodova prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor utvrđuje listu dva najbolje
rangirana kandidata i dostavlja je učiteljskom vijeću, vijeću roditelja, zboru radnika i školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova učiteljskom vijeću, vijeću roditelja, zboru
radnika i školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak
najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 12. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak najveći broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navode samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Članak 73.
Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja i zbor radnika dužni su u roku od pet (5) dana od dana održavanja
sjednice školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata za ravnatelja, sazvati sjednicu odnosno zbor radnika.
Sjednicu učiteljskog vijeća vodi član školskog odbora iz reda učiteljskog vijeća kojeg učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice.
Sjednicu vijeća roditelja vodi predsjednik vijeća roditelja.
Zbor radnika vodi član školskog odbora izabran od zbora radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 2., 3. odnosno 4. vode sjednicu odnosno zbor, učiteljsko vijeće,
vijeće roditelja odnosno zbor radnika biraju predsjedavatelja sjednice javnim glasovanjem.
Na sjednicama učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i zboru radnika kandidati s liste najbolje rangiranih
kandidata predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja sjednice učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i zbora radnika
kandidatima se dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje, učiteljsko vijeće, vijeće roditelja i
zbor radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja školskom odboru.
Članak 74.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova učiteljskog vijeća,
vijeća roditelja te zbora radnika.
Na sjednici učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i zbora radnika bira se izborno povjerenstvo koje će voditi
postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima tri (3) člana (predsjednik i dva člana).
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova
nazočnih na sjednici odnosno zboru na kojoj se provodi glasovanje
Glasački listić sadrži: 1) naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja škole i 2) abecednim redom popis
kandidata za ravnatelja.
Ukoliko postoji samo jedan kandidat, glasački listić sadrži: 1) naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja
škole i 2) ime i prezime kandidata za ravnatelja škole te riječi „da“ i „ne“ .
Glasači listići se ovjeravaju pečatom škole.
Član učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i zbora radnika treba glasovati tako da na glasačkom listiću
zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg glasuje odnosno riječ „da“ ili „ne“.
Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove i sastavlja listu kandidata prema
broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja između tih kandidata sve
dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim
najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti prema posebnom propisu. U tom slučaju se glasovanje
ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja
samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici učiteljskog vijeća, vijeća roditelja odnosno zbora radnika.

Nakon završenog glasovanja, učiteljsko vijeće, vijeće roditelja te zbor radnika donose pisani zaključak koji
se dostavlja školskom odboru u roku od dva (2) dana od održane sjednice odnosno zbora radnika.
Članak 75.
U roku od dva (2) dana nakon što je školski odbor zaprimio sve potrebne pisane zaključke o glasovanju
učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika, predsjednik školskog odbora dužan je sazvati sjednicu.
Na sjednici školskog odbora kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja sjednice školskog odbora kandidatima se dostavlja na adresu
stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Članovi školskog odbora iz redova učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika na sjednicama su
obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u školski odbor.
Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o imenovanju ravnatelja koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri (3) dana od dana održavanja sjednice
iz stavka 1. ovoga članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od petnaest (15) dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponoviti će
se u skladu s zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 76.
S imenovanim ravnateljem, predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme na rok od pet godina.
Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja odnosno
stručnog suradnika u školskoj ustanovi na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka
mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.
Osoba iz stavka 1. ovog članka ima se pravo vratiti na rad u školsku ustanovu u kojoj je prethodno radila,
ako se na te poslove vrati u roku od trideset dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
protivnom joj prestaje radni odnos.
Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, osobi iz
stavka 1. ovog članka, nakon povratka na rad, razdoblje mirovanja ugovora o radu ubraja se u
neprekinuto trajanje radnog odnosa.
Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje zamjenjuje osoba
u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.
Članak 77.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za natječaj
obavijestiti svakog pojedinog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku
zaštitu kod nadležnog suda. Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 78.
Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne
bude imenovan
• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao imenovanom kandidatu za
ravnatelja uskraćena suglasnost ministra.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.

Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
OVLASTI RAVNATELJA
Ravnatelj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Članak 79.

predstavlja i zastupa Školu
odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad škole
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
organizira i vodi poslovanje i rad škole
predlaže školskom odboru statut i druge opće akte
predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada
u suradnji s učiteljskim vijećem predlaže školskom odboru školski kurikulum
predlaže školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
planira, saziva i vodi sjednice učiteljskog vijeća
ustrojava rad područnih odjela
imenuje pročelnike odjela
imenuje razrednike
izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu
suglasnost školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih
obveza iz radnog odnosa
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
upućuje školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na
liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja
radne sposobnosti
surađuje s osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima
surađuje sa gradovima Sinjom i Triljom i općinom Otok
brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika Škole
odgovara za sigurnost učenika, učitelja i ostalih radnika
surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
određuje učitelja za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti predmetni
učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
imenuje ispitno povjerenstvo pred kojim se polaže popravni ispit
sklapa samostalno pravne poslove o investicijskim radovima i nabavi pokretne imovine u
vrijednosti do 100.000,00 kuna
izvješćuje Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji o nemogućnosti konstituiranja
školskog odbora
izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji o
promjenama u radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

•
•

zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom,
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
OSNIVANJE RADNIH TIJELA

Članak 80.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 81.
Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda
članova učiteljskog vijeća.
Zamjenik ravnatelja obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenik ravnatelja određuje se na vrijeme do isteka privremene spriječenosti ravnatelja .
Osobu iz stavka 1. ovog članka određuje školski odbor na svojoj sjednici.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 82.
Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja:
• ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu
• ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu
• ako ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove ili neosnovano ne izvršava odluke organa
ustanove ili postupa protivno njima
• ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti, tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju
djelatnosti ustanove,
• ako krši svoje ugovorne obveze
• ako zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja školske ustanove
• kada mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnog inspektora.
Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u roku do tri
dana očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga
članka, školski odbor odlučuje o razrješenju.
Kada školski odbor odlučuje o razrješenju ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora, odluku o
razrješenju ili odbijanju prijedloga donijet će u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
Ako školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana
dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ravnatelja će razriješiti ministar.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
PRESTANAK UGOVORA O RADU
Članak 83.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
•
smrću
• istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme

•

završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje
15 godina mirovinskog staža
• sporazumom ravnatelja i školske ustanove
• dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti
• otkazom školske ustanove
Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku.
Ako se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stavku 2. točki 1. Zakona o ustanovama,
školska ustanova će s ravnateljem zaključiti sporazum o prestanku ugovora o radu.
Ako se ravnatelj razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. stavku 2. točki 3. i 4. Zakona o ustanovama,
školska ustanova će ravnatelju školske ustanove otkazati ugovor o radu.
Ravnatelju školske ustanove kojem školska ustanova otkaže ugovor o radu, pripada otkazni rok u trajanju
od mjesec dana.
Otkaz mora imati pisani oblik.
Otkaz mora biti dostavljen drugoj strani.
Protiv otkaza ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava samo ako je
tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 8. ovog članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka
odluke o otkazu.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 84.
Škola ima tajnika.
Tajnik Škole može biti osoba koja je završila:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
Tajnik Škole obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administativno tehničkim
i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 41/14)
Tajnik škole zasniva radni odnos na temelju natječaja.

3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
• učiteljsko vijeće
• razredno vijeće
• pročelnik odjela.

Članak 85.

UČITELJSKO VIJEĆE
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno-obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama
i interesima učenika te promiče stručno-pedagoški rad škole
• u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum
• analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
• odlučuje o zahtjevu roditelja odnosno učenika o promjeni programa u istoj ili drugoj školi odnosno
o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program
• raspravlja o prijedlogu etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
školskoj ustanovi
• raspravlja o kućnom redu

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
određuje termine održavanja popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči škole
odlučuje o zahtjevima roditelja odnosno učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz
pojedinog nastavnog predmeta radi polaganja ispita pred povjerenstvom te određuje članove
povjerenstva
odlučuje o zahtjevima roditelja odnosno učenika koji nisu zadovoljni ocjenom iz vladanja radi
preispitivanja ocjene i donosi odluku o ocjeni iz vladanja
donosi odluku na prijedlog liječnika primarne zaštite o privremenom ili trajnom oslobađanju
učenika, koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to
sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke
dodjeljuje nagrade učenicima koji postižu iznimne rezultate
izriče pedagošku mjeru strogog ukora
predlaže ravnatelju pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu
osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE

Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
• skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
• skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
• utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
• predlaže izlete razrednog odjela
• surađuje s vijećem učenika
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
• utvrđuje ocjenu iz vladanja prema prijedlogu razrednika
• u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta odnosno razrednika
utvrđuje ocjenu na prijedlog učitelja kojeg odredi ravnatelj
• daje učeniku pisanu pohvalu
• izriče učeniku pedagošku mjeru ukora
• obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 88.
Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i član razrednog
vijeća.
Razrednik:
• skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
• skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
• prati život i rad učenika izvan Škole
• ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
• predlaže ocjenu iz vladanja razrednom vijeću
• predlaže prijelaz učenika prvog do trećeg razreda u viši razred koji je nakon dopunskog rada iz
jednog nastavnog predmeta ocijenjen ocjenom nedovoljan (1)
• izriče učeniku usmenu pohvalu
• izriče učeniku pedagošku mjeru opomene
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im
• podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
• izvještava učenike odnosno roditelje o odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera

•
•

izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

STRUČNI ODJELI
Članak 89.
Škola ima sljedeće stručne odjele:
• Odjel glazbene teorije
• Odjel za klavir
• Odjel za žičane instrumente
• Odjel za puhače

PROČELNIK ODJELA
Članak 90.
Pročelnik odjela ima sljedeće obveze:
• priprema i organizira rad svog odjela
• prati i nadzire izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada svoga odjela
• vodi evidenciju o učenicima i učiteljima
• skrbi o korištenju, održavanju, programiranju i pripremanju nastave
• prati znanstvena i stručna postignuća, te unapređuje pedagošku praksu
• vodi evidenciju prisustva na radu i evidenciju zamjena i evidenciju prekovremenih sati nastalih
uslijed zamjena kratkoročno odsutnih učitelja
• odlučuje o molbama učenika za odgodom ispita, te u slučaju opravdanog izostanka određuje novi
rok za polaganje
• obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
V. RADNICI ŠKOLE
VRSTE RADNIKA ŠKOLE
Članak 91.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se po zakonu, podzakonskim aktima i općim
aktima škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovor o radu s radnicima sklapa Ravnatelj ili radnik Škole kojeg Ravnatelj na to pisano opunomoći.

PRAVA I OBVEZE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 92.
Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati, pratiti
znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno u zanimanju u najmanje dvije
razine i stjecati odgovarajuća zvanja, a mogu biti i nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.

Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika, te o kršenju tih prava,
posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog
postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika odmah izvijestiti ravnatelja, koji je to dužan prijaviti
tijelu socijalne skrbi odnosno drugom nadležnom tijelu.

PRAVILNIK O RADU
Članak 93.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.

VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 94.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu sa odlukom o upisu.
Učenici upisuju predškolsko glazbeno obrazovanje na temelju prijava, bez polaganja prijemnog ispita.
Početnički solfeggio predviđen je za djecu dobi 6 i 7 godina.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja uspješno polože prijemni
ispit.
Prijemni ispiti provode se u mjesecu svibnju, lipnju i rujnu, te upis učenika po odjeljenju. O nadnevku Škola
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja.
Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.
Relevantni podaci za upis učenika su podaci iz rodnog lista i domovnice, za djecu koja su državljani
Republike Hrvatske.

TRAJANJE ŠKOLE
Članak 95.
Osnovna glazbena škola traje šest godina.
Na završetku svakog razreda učenicima se izdaje svjedodžba.

PRIJELAZ UČENIKA
Članak 96.
Učenik tijekom obrazovanja može prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program,
najkasnije do početka drugog polugodišta.
Odluku o prelasku iz stavka 1. ovoga članka donosi učiteljsko vijeće, vodeći računa o tome da odluka ne
utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.

Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana
primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se učenik preseli iz jednog mjesta u drugo, škola koja ostvaruje isti
obrazovni program u drugom mjestu dužna je upisati učenika i nakon kraja prvog polugodišta.
Uz molbu za prijelaz/upis učenik treba priložiti dokaz o promjeni prebivališta te prijepis ocjena ili
svjedodžbu škole iz koje se ispisuje.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 97.
Za učenika koji se ispisao iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 98.
Učenik ima pravo:
• na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
• na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem interesu
• na uvažavanje njegova mišljenja
• na pomoć drugih učenika škole
• na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju i školskom odboru
• sudjelovati u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda
• predlagati poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
Učenik je obvezan:
• pohađati obvezni dio programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao
• pridržavati se pravila kućnog reda
• ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja i drugih zaposlenika Škole, a koje su
u skladu s pravnim propisima i kućnim redom
• čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 99.
Izostanak sa nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• učitelj za izostanak tijekom nastavnog dana temeljem usmenog ili pismenog zahtjeva neposredno
prije početka nastave
• razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana temeljem pisanog zahtjeva
razredniku najkasnije jedan dan prije izostanka
• ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana temeljem pisanog zahtjeva ravnatelju
najkasnije tri dana prije izostanka
• učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana temeljem pisanog zahtjeva
učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može više puta godišnje opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev sukladno stavku 1. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove
ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud nadležni centar za
socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s
umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo,
kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička
pretraga i drugo) uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Izostanak s nastave roditelj odnosno skrbnik dužan je opravdati najkasnije u roku od 5 dana nakon
povratka učenika na nastavu.

OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 100.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave, a učenici se ocjenjuju iz svakog nastavnog
predmeta i iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta utvrđuju se brojčano, a ocjene iz vladanja opisno.
Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet utvrđuje učitelj nastavnog
predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 101.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita
pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo čine tri člana koje određuje učiteljsko vijeće.
Ako je povjerenstvo utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja
učiteljskog vijeća je konačna.
STRUKTURA ISPITA
Članak 102.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje učiteljsko
vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

Članak 103.

ISPITNA PITANJA
Članak 104.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.

UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 105.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjene svaki pojedinačno, te se konačna ocjena određuje izračunom prosječne
ocjene.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

KONAČNOST OCJENE
Članak 106.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno zahtijevati polaganje ispita pred novim
povjerenstvom.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 107.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik potpisuju predsjednik i drugi član.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 108.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.

DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 109.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je
učenik dužan pohađati.
Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
U slučaju da učenik tijekom dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane ishode
učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan
upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je
konačna.

POPRAVNI ISPIT
Članak 110.
Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.

POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
Članak 111.
Popravni ispit u pravilu sastoji se od pisanog i usmenog dijela.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit određuje učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.

Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani škole.

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 112.
Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više
predmeta, upućuje se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko potrebno.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom odnosno
razrednom ispitu u propisanim rokovima, škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka
razloga zbog kojeg nije pristupio ispitu. Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
• bolest u dužem trajanju
• izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
• drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
Učenici koji su privatno podučavani i nisu polazili nastavu u glazbenoj školi mogu prema osobnim
potrebama, polagati razredni i završni ispit.
Cijenu ispita prema posebnim potrebama utvrđuje škola.
PRODUŽENJE OBRAZOVANJA
Članak 113.
Ako zbog duže opravdane odsutnosti, bolesti, preseljenja, sporijeg usvajanja nastavnog gradiva ili iz
drugih opravdanih razloga, na kraju školske godine nije moguće ocijeniti znanje učenika ili ako njegovo
znanje ne udovoljava razini očekivanih postignuća definiranih kurikulumom umjetničkog obrazovanja,
učenikovo obrazovanje može se produžiti za jednu školsku godinu.
Odluku o produženju obrazovanja donosi ravnatelj škole, na prijedlog učiteljskog vijeća.
Članak 114.
Učenici mogu završiti obrazovanje i u kraćem vremenskom trajanju od propisanog ovisno o razini
napredovanja u stjecanju znanja, razvoju vještina, sposobnosti i stavova na način propisan kurikulumom
umjetničkog obrazovanja.
U tijeku jedne školske godine učenik može završiti dva razreda.
ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa. Posebno daroviti učenici
i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti obrazovanje pohađanjem nastave
ili polaganjem
O produženju obrazovanja odlučuje učiteljsko vijeće.

Članak 115.
U slučaju prekida školovanja učenik može nastaviti započeto obrazovanje u istom razredu najkasnije u
sljedećoj školskoj godini.
O nastavku obrazovanja odlučuje učiteljsko vijeće.

Učeniku prestaje status učenika:

Članak 116.

•
•
•

na kraju školske godine u kojoj je završio osnovnoškolsko obrazovanje
prekidom obrazovanja tijekom školske godine
ako se ne upiše u viši razred glazbenog obrazovanja

POHVALE I NAGRADE
Članak 117.
Učenici koji postižu iznimne rezultate mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni, odnosno nagrađeni.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje učiteljsko
vijeće.
Cilj je mjera poticanja pohvalom i nagradom podržati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim
nastojanjima i djelovanju
POHVALE
Članak 118.

Pohvale su:

• pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, diplome i sl.
• usmene pohvale

NAGRADE
Nagrade su:

•
•

Članak 119.

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, i sl.

Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 120.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i pravne osobe
izvan Škole.

IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 121.

Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Zabranjeno je tjelesno kažnjavanje učenika te udaljavanje iz razreda, osim ako su udaljeni iz razloga što su
upućeni stručnoj službi ili ravnatelju škole.
Radnik koji postupi suprotno čini tešku povredu radne obveze.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od osam dana od dana izricanja.
Ako je učeniku izrečene pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u
roku od petnaest dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu,
podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
Članak 122.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika razrednog
odjela za tekuću školsku godinu.
Članak 123.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 124.
Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika škole.
Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće
sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 125.
Vijeće učenika:
priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u
obrazovanju
izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
surađuje kod donošenja kućnog reda
pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Članak 126.
Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 127.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi primjeren način.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 128.
Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 129.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i izvršavanje drugih
školskih obveza.

NADOKNADA ŠTETE
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu u skladu s općim propisima obveznog prava.
OBVEZE RODITELJA
Članak 131.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa
Školom.
U skladu s aktima Škole te svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na
troškove:
• kotizacije natjecateljima
• glazbenih instrumenata
• popravaka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
• školskih izleta
• ostalih troškovi po potrebi.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 132.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 133.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine
biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
Roditelji učenika PO fra Anđelka-Milanovića-Litre Otok odnosno PO Trilj iz svojih redova, na početku
školske godine biraju jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
Za predstavnika roditelja u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
roditelja.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika roditelja u vijeće roditelja rukovodi razrednik.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 134.
Zapisnik o izboru predstavnika roditelja u vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su
dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 135.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i
zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
• u svezi s prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
• u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojnoobrazovnog rada
• u svezi s organiziranjem izleta i kulturnih manifestacija
• u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
• u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
• u svezi s pritužbama na obrazovni rad
• u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima
• obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.

IX. JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 137.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
• redovitim izvješćivanjem radnika, učenika i roditelja
• podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno-obrazovnog
rada
• podnošenjem financijskih izvješća
• priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
• objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovorni su predsjednik školskog odbora i ravnatelj.
X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE

•
•
•
•
•

Članak 138.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi
osobni podatci o učenicima i radnicima Škole
podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
podaci o poslovnim rezultatima
podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi
ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Članak 139.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na koji su
način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

XI. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA

ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 140.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 141.
Učitelji su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno
u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio godišnjeg
plana i programa rada Škole.

XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 142.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 143.
Škola ne može bez suglasnosti osnivača steći nekretnine.
Članak 144.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, dužna je koristiti ovu dobit za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
Članak 145.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i
područne samouprave, prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim
prihodima, uplatama roditelja za posebne usluge.
Članak 146.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
Za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
Za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
Za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Članak 147.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski odbor.

XIII. ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 148.
Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade na
sjednicama.
Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik vijeća pozove
na sjednicu.
Članak 149.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.

ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 150.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim statutom određeno
drukčije.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje
tajno.
Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.
Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za
koji glasuju.
Članak 151.
O radu vijeća na sjednici se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

Članak 152.

XIV. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 153.
Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati radničkom vijeću i sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koji se u
Školi primjenjuju neposredno ili posredno.
Članak 154.
O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata, ustrojavanju podružnice ili imenovanju sindikalnog
povjerenika ovlašteni predstavnik radnika odnosno sindikata dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Članak 155.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika može sazvati radničko vijeće ili sindikalni povjerenik uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem ili ravnatelj uz prethodno savjetovanje sa radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom.
Skup treba se sazvati prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom školske godine.
Skup odnosno zbor radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole sukladno
odredbama ovoga Statuta.

XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 156.
Opći akti Škole su:
• statut
• pravilnik
• poslovnik
• odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 157.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
• Pravilnik o radu
• Pravilnik o zaštiti na radu
• Pravilnik o zaštiti od požara
• Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole
• Pravilnik o računovodstveno-financijskom poslovanju
• Procedura stvaranja ugovornih obveza
• Procedura zaprimanja i provjere računa
• Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
• Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
• Pravilnik o pravima i dužnostima učenika, te o praćenju, ocjenjivanju i polaganju ispita učenika
• Poslovnik o radu školskih vijeća
• Odluka o kućnom redu
• Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
• Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje
• Pravilnik o provođenju alkotestiranja i utvrđivanja prisutnosti drugih sredstava ovisnosti
• Politika o zaštiti privatnosti
• Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
• Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 158.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 159.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom
nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 160.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.

PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 161.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole ili roditelju učenika koji ima pravni interes omogućiti uvid u opće akte
ili njihovu kraću uporabu.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.

POJEDINAČNI AKTI
Članak 162.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose školski
odbor, školska vijeća i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se danom donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 163.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 164.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca
Sinj, KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2175-22/08-14-5 od 10.12.2014. godine, i Izmjene i dopune
Statuta Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2175-22/04-15-5 od
21.10.2015. godine i Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, KLASA: 01203/15-01/03, URBROJ: 2175-22/04-15-7 od 13.01.2016. godine.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Majda Krolo, prof.
_________________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana godine, a stupa na snagu dana godine.
RAVNATELJICA:
Dobrila Veršić, prof.
_______________________

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2175-22/04-18-1
Sinj, 06.12.2018.godine

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14,
7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole Neorić-Sutina Neorić uz prethodnu suglasnost Splitskodalmatinske županije KLASA:
URBROJ:
od
na
sjednici Školskog odbora dana 14.12.2018. donosi :

PRIJEDLOG STATUTA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Neorić-Sutina Neorić (dalje u tekstu:
Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Neorić-Sutina Neorić koju je osnovala općina Muć svojom
odlukom broj 01-366/3-1961 od 17. ožujka 1961.godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Neorić-Sutina.
Sjedište Škole je Neoriću.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu studenom.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.

Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školskim kurikulumom se utvrđuje:
- strategija razvoja Škole
- aktivnost, program i/ili projekt
- ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta
- namjena aktivnosti, programa i/ili projekta
- nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost
- način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
- vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta
- okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta
- način njegova praćenja.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelja i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U Školi se ustrojava produženi boravak učenika koji organizira osnivač Škole sukladno
propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana,a ostalih
šest imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.

Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.

Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.

Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
glasova ukupnog broja članova.

većinom

Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa

6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.

Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja i stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.

Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog
jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,
uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge
ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom
jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom
ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno
diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o
radu na projektu. Iskustvo rada na projektima uključuje pripremu,vođenje i sudjelovanje u
projektu na školskoj, državoj i međunarodnoj razini.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj ,Školski odbor odnosno svaki član Školskog
odbora nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika : 2 boda za osnovnu razinu

- osnovne digitalne vještine:
ECDL početna diploma - 1 bod
ECDL osnovna diploma -1 bod
ECDL napredna diploma te profesor/učitelj informatike-3 boda
-Iskustvo rada na projektima iz stavka 1.točka 3. ovog članka što uključuje pripremu,pisanje
i sudjelovanje u projektima: 2 boda
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.

Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje. Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski
plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom
razdoblju.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika
i školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama učiteljskog vijeća, vijeća
roditelja, skupa radnika i školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.

Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,

-izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u
mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje
izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka
za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole

Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Pravilnika o kućnom redu,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,

- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu Učiteljskog i Razrednog vijeća ili drugim
općim aktom nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji,stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i Pravilnik o radu

Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave .

Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole

Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika

Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 106.

Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u osnovnoj školi su:
opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu.
Članak 107.
Opomena se izriče zbog:
-ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon
usmene opomene učitelja ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);
-neopravdanog izostanka s nastave ili drugih aktivnosti od 4 do 14 školskih sati
-onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
-oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni
rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
-nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga
rada;
-pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
-poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
-uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih
osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
-korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja
Opomenu izriče razrednik.
Ukor se izriče zbog:
-neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 7 do 11 školskih
sati
-ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;
-povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o
drugome učeniku ili radniku škole;
-unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se
održava odgojno-obrazovni rad;
-dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama
ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
-namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje
se održava odgojno-obrazovni rad;
-prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
-udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika
ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
-korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
-klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni
rad;
-prisvajanje tođe stvari
Ukor izriče Razredno vijeće.
Strogi ukor izriče se zbog:
-neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 11 do 17
školskih sati

-izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za
nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji
uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);
-nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
-krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
-neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez
njihove izmjene;
-krađa tuđe stvari;
-poticanje grupnoga govora mržnje;
-uništavanje službene dokumentacije škole;
-prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr. iznuđivanje
novca);
-unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni
rad.
Strogi ukor izriče Učiteljsko vijeće.
Preseljenje u drugu osnovnu školu izriče se zbog:
-neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada više od 14 do 22
školskih sati
-krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
-objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda,
časti i dostojanstva druge osobe;
-teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili
svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
-ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru
škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
-nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu
osobu.
Pedagošku mjeru preseljenja u drugu osnovnu školu izriče Ravnatelj na temelju obavijesti
Učiteljskog vijeća.
Ocjenjivanje učenika
Članak 108.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki predmete, kao i ocjena iz vladanja utvrđuje se javno
u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od

dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika,
učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 113. ovog
statuta.
Članak 110.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 111.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 112.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
110. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 113.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1.
ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se
učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 114.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 115.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 116.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj ili stručni suradnik
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 117.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 110. ovog
statuta.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 119.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 120.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
Članak 121.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 110. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 122.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 123.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 124.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 125.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 126.

Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 127.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 128.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 129.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 130.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 131.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su
dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 132.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.

Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 133.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 134.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 135.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 136.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 137.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 138.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 139.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 140.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 141.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 142.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 143.

U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 144.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 145.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 146.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 147.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 148.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 149.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 150.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna županije,
roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
-za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 151.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 152.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 153.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 154.
Pored Statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Pravilnik o zaštiti od požara,
Kućni red,
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu Učiteljskog vijeća i Razrednog vijeća
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva,
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 155.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 156.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 157.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 158.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 159.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 160.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 161.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor

Članak 162.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 163.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 164.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 7.3.2016. i Izmjene i dopune od
12.5.2017.godine.

Predsjednik Školskog odbora:
Snježana Pavelić-Božajić

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
KLASA:012-03/18-01/1
URBROJ:2180-15-18-1

Nada Dundović

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99,35/08) te članka 98.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Kamešnica, na
sjednici održanoj dana -------------------------, uz prethodnu suglasnost osnivača, Splitsko-dalmatinske
županije Klasa: ---------------------, Ur. broj: ---------------------- od dana ---------------------- donosi:

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE KAMEŠNICA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika,
učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Kamešnica (u daljem
tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Članak 3.
Naziv Škole je Osnovna škola Kamešnica.
Sjedište Škole je u Otoku, Hrvatskih branitelja 26.

Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Škola ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.
Članak 4.

Škola uz matičnu školu ima dvije (2) područne škole:
1. Područna škola Ruda
2. Područna škola Udovičići.

Članak 5.
U radu i poslovanju Škola koristi:
1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub u
krugovima ispisano: Republika Hrvatska – puni naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se
grb Republike Hrvatske
2. pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole.

3. štambilj četvrtastog oblika širine 10 i dužine 40 mm, koji sadrži
Škole.

4. štambilj četvrtastog oblika širine 30 i dužine 70 mm koji sadrži
te oznake: Primljeno:, Klasifikacijska oznaka: i Urudžbeni broj.

puni naziv i sjedište

puni naziv i sjedište Škole

Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Štambilji se rabe za uredsko poslovanje Škole i evidenciju primljene pošte.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Škola ima dan Škole.

Članak 6.

Dan Škole obilježava se u svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i programom rada.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole. U slučaju
spriječenosti ravnatelja da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) istu
predlažu i biraju članovi Školskog odbora.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3)
dana od donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.

-

Članak 11.
Djelatnost Škole iz članka 10. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija o
učeničkim postignućima,
izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
izdavanje javnih isprava,
izdavanje potvrda,
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–Maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih fizičkih ili
pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje
djelatnost osnovnog školstva.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji
broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih
suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim
aktivnostima Škole te podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja
školske ustanove.
Godišnji plan i program škole donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja.
Godišnji plan i program škole obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmeta i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge
odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim
kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog
vijeća.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu sa
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima, osnivaču i
Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne
predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Škola
organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.

Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge, u humanitarne svrhe i za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole

Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i drugo.
Sportski klubovi i društva

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih
poslova.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja,
škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.

Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovog Statuta u sjedištu i u područnim školama navedenim u
članku 4. ovoga Statuta.

U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda, a u područnim školama nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od prvog do četvrtog razreda.

.

U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

Članak 25.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika. Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja
u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih
odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika
ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja, način postupanja prema imovini i druga pitanja važna
za unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve
osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih jednog (1) člana imenuje i razrješuje radničko
vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana, a ostalih šest (6) članova imenuje i razrješuje:
- Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,

Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
Osnivač tri (3) člana samostalno.
Ravnatelj Škole dužan je izvjestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora
najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
-

Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 29.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.

Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni članovi Učiteljskog vijeća.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski odbor.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića
mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. prezime i ime kandidata
Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje
mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata. Ako je birač zaokružio
broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.

Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako u postupku izbora dva ili više kandidata imaju isti broj glasova glasovanje se ponavlja za ta dva
kandidata dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova nazočnih članova, osim ako dva kandidata
koji imaju najveći broj glasova dijele prvo mjesto.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.

Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski
odbor.
Za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće će imenovati
dva (2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova članova Učiteljskog vijeća koji su pristupili
glasovanju.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u
Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni članovi Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog roditelja, osim ako je roditelj
istodobno i radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata dok
jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova nazočnih članova.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja Vijeće roditelja će imenovati jednog (1) kandidata koji je
dobio najveći broj glasova članova Vijeća roditelja koji su pristupili glasovanju.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 (petnaest)
dana nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
 izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 verifikacija mandata članova Školskog odbora
 izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.

-

Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
saziva sjednice Školskog odbora
utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata
skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene zakonskim
odredbama i odredbama ovog Statuta.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora dužan je sazvati ravnatelj.

Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se šalju poštom ili e-poštom ili se osobno uručuju u pisanom obliku s
prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom, kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom
pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole u
roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
Sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, telefonskim putem ili elektroničkim putem.
Sjednica Školskog odbora može se održati i elektroničkim putem.
U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu e-mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektroničke sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektroničkim putem.
Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.

Način rada i odlučivanja na sjednici Školskog odbora

Članak 48.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili,
osim ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.

Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku
u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor većinom glasova nazočnih članova, a u slučaju kada
se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice
donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.

Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Članovi školskoga odbora u pravilu odlučuju javnim glasovanjem.
Članovi školskoga odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno donose odluku.

Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili
tajnik Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.

Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne
može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za
članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.

Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike
se izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od od 4 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci od 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koje imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.

Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

Članak 55.

Član Školskog odbora iz reda: učitelja i stručnih suradnika, radnika Škole, roditelja i Osnivača
razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi,
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom
tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor,
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze, odnosno ne obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju ili Statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje
redovito poslovanje Škole,
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora.

Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika razrješuje Učiteljsko vijeće, a pisni
prijedlog može dati najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća. Člana Školskog odbora iz reda
radnika Škole razrješuju radnici neposrednim glasovanjem, a pisni prijedlog može dati najmanje
1/3 članova radničkog vijeća, odnosno 1/3 od ukupnog broja zaposlenika Škole. Člana Školskog
odbora iz reda roditelja razrješuje Vijeće roditelja, a pisani prijedlog može dati najmanje 1/3
članova Vijeća roditelja. Člana Školskog odbora iz reda Osnivača razrješuje Osnivač, a pisani
prijedlog može dati predsjednik Školskog odbora ili ravnatelj.

Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj
županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za
člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra ili isteka
roka u kojem se ministar mogao očitovati,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire
njegovo izvršavanje,
- donosi i nadzire financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog
ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu Europske
unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
- daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu Europske unije
ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00
kuna (bez PDV-a),
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do
100.000,00 kuna (bez PDV-a),
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 100.000,00 kuna (bez PDV-a),
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine bez obzira na vrijednost
nepokretne imovine,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama škole,
- o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 59.

Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovog članka
ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se
stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.

Natječaj za ravnatelja
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u ''Narodnim novinama'' i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme
na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8)
dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u
izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45)
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjedavatelj Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju te se nakon otvaranja razmatraju abecednim redom. Prilikom razmatranja, za
svaku otvorenu ponudu potrebno je utvrditi:

-

je li dostavljena u propisanom roku
je li dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
je li kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
je li kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(svjedodžba, diploma, potvrda ili druga javna isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe
koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na osnovnoj ili višoj razini).
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove
ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena
na studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje. Dokazom se smatra potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i
provedbi pojedinih izdata od ustanove ili pravne osobe o iskustvu u pripremi i/ili provedbi
projekata.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u minimalno 3 projekta, priložio dokaz)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.

Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i
Radničkom vijeću odnosno skupu radnika osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako
samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.

Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno skupu radnika dostavlja
se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba, odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva
ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi, u daljnju proceduru upućuje se
lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se, uz osobu koja ima najveći broj bodova,
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Radničko vijeće odnosno skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Kandidati će biti obaviješteni i pozvani predstaviti program rada. Obavijest o mjestu i vremenu
održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Radničkog vijeća odnosno skupa radnika i
Školskoga odbora kandidatima će se dostaviti na adresu stanovanja naznačenu u prijavi ili putem
mrežne stranice škole i oglasne ploče škole.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik
Vijeća roditelja, a Radničko vijeće odnosno skup radnika član Školskog odbora izabran od
Radničkog vijeća odnosno skupa radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Radničko vijeće (skup radnika) biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća odnosno skupa radnika
kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.

Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, Radničkog vijeća odnosno skupa radnika i Školskoga odbora bez nazočnosti
drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Radničko
vijeća odnosno skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog
glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru u roku od tri radna dana
od dana donošenja zaključka.
Zaključci tijela iz stavka 8. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Radničkog vijeća odnosno skupa radnika.
Članak 67.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća odnosno skupa radnika bira
se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta te se pristupa izradi glasačkih listića.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole te sadrže naznaku da
se radi o izboru kandidata za ravnatelja škole.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasačke listiće se upisuje prezime i ime jedinog
kandidata, a glasuje se u skladu sa stavcima 7. i 8. ovog članka.
Nakon obavljenog glasovanja, izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem
glasova nazočnih članova.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti većinu glasova nazočnih na sjednici
školskog tijela na kojem se glasovalo.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 8. i 9.
ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati pojedinačno predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.

Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama i ovog
statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u roku od 15 dana od dana
stupanja Odluke na snagu.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.

Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga
pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dva uzastopna
mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor
o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučajevima
propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim slučajevima kada Škola nema ravnatelja.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, te polugodišnji i godišnji obračun,
- donosi Plan nabave
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- planira rad, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sukladno
zakonskim odredbama,

- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
- uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova na projektima Europske
unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
- uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao radnik Škole u obavljanju
poslova na projektima Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

- predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
-u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole
- poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa,
- brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove,
- odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika školske ustanove
- surađuje s osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima
- surađuje s učenicima i roditeljima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu,
- temeljem Financijskog plana i Plana nabave Škole, a u skladu s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Škole,
samostalno odlučuje o potrebi stjecanja pokretne i/ili nepokretne imovine i investicijskim ulaganjima do
70.000,00 kuna (bez PDV-a) te u svezi toga donosi potrebne odluke i sklapa pravne poslove, a preko
70.000,00 kuna (bez PDV-a) uz prethodnu odluku Školskog odbora i/ili suglasnost Osnivača,
- u okviru svoje nadležnosti samostalno odlučuje o opterećivanju, prodaji ili otpisu nepokretne i/ili
pokretne imovine do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i/ili
Osnivača od 20.000,01 do 70.000,00 kuna (bez PDV-a),
- u okviru svoje nadležnosti odlučuje o privremenom ustupanju pokretnina i nekretnina Škole te sukladno
tome sklapa potrebne ugovore,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne imovine uz suglasnost
osnivača i školskoga odbora bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora,

- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim aktima
Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga
tijela Škole.

Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom ravnatelja i školske ustanove
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka
radne sposobnosti za rad
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Razrješenje ravnatelja
Članak 75.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.

Članak 76.
Školski odbor može razriješi ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana
od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti
ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1.,
točke 3. i 4. ovog statuta prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese
svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od
najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor.

Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako
se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava,
ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da
nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točke
3. i 4. ovog Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec (1)
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole, Školski odbor imenovat će za vršitelja dužnosti ravnatelja
osobu koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno stručnog suradnika, a u roku od 30 dana od dana
imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze iz ugovora o radu, odnosno
jer nije ispunjavao obveze poslovodnog ili stručnog voditelja, ne može biti ponovo imenovan za ravnatelja
niti vršitelja dužnosti ravnatelja Škole sljedećih 10 godina.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada
je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 84.

Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.

Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.

Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti
obrazovni program,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole ili član Učiteljskog vijeća
kojeg ravnatelj ovlasti za sazivanje i/ili predsjedanje sjednicom Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje
ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je odredio
ravnatelj
- na prijedlog razrednika utvrđuje opći uspjeh učenika od petog do završnog razreda osnovne škole
- predlaže izlete i ostalu izvanučioničku nastavu razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela. Sjednice Razrednog vijeća
saziva i predsjedava razrednik, ravnatelj ili član stručno razvojne službe Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje
u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.

Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan
za obrazovanje.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci i nagrađivanje
Članak 91.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati
odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj mogu biti nagrađeni za izvanredna
postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti sukladno općem aktu kojeg donosi Školski odbor
Radni odnos i Pravilnik o radu
Članak 92.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga Statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 93.

Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze
iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine navršila šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave u
Splitsko dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u Splitsko –
dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja.

U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može
upisati u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.

Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog oblika školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave u
Splitsko dalmatinskoj županiji.

Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja
su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i
koji želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.

Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Redoviti učenik druge škole može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili
skrbnika u skladu s člankom 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole, ukoliko ne izvodi nastavu jezika koji je
učeniku bio prvi strani jezik, Škola je dužna omogućiti učeniku promjenu stranog jezika koji će mu
biti prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu
tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja nastave stranog jezika u drugoj osnovnoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i roditelja učenika.

Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.
Prava i obveze učenika
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te izradi i provedbi Kućnog reda
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.

Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu upoznati i savjetovati učenike o načinu
ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se:
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.

Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 105.

Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1), a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.

Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom
vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ocjena koju utvrdi Povjerenstvo ne može biti niža od zaključne ocjene.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta ocjena je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 111.
ovoga statuta.
Članak 108.

Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela o
čemu odlučuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema
odluci Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.

Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odredbama ovog statuta koje propisuju
izostanke učenika.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i važećeg Pravilnika o polaganju razrednih i predmetnih
ispita donesenog od nadležnog ministarstva.

Dopunski nastavni rad
Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik
dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.

Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva.
Ocjena Povjerenstva je konačna.

Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu u propisanim
rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u
mogućnosti pristupiti ispitu.

Članak 115.

Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Učiteljsko
vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.

Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu, Škola uz
odobrenje Ministarstva, organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani sportaši

Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni
ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju
razrednih i predmetnih ispita donesenog od nadležnog ministarstva.

Pohvale i nagrade učenicima

Članak 120.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Pohvale su:

-

Članak 121.

usmene pohvale
pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:

-

priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.

Pohvale i nagrade se mogu dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 122.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke
i pravne osobe izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika. Ako u postupku izbora dva ili više učenika imaju isti broj glasova, glasovanje se
ponavlja za te učenike.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.

Ovlasti Vijeća učenika
Članak 126.

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 za provedbu izleta i ekskurzija
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim
stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili
interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim
programima te mogu uskratiti suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima
osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja,
učenik ili roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana
izricanja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu,
podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 130.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.

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.

Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Kandidate za članove Vijeća roditelja mogu predlagati svi nazočni na roditeljskom sastanku. Svaki
roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Ako u postupku izbora dva ili
više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.

Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u
obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.

Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa
rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, izvanučioničke nastave, sportskih 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.
Članak 137.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih
na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan
je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva i u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Škole u roku od
osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata
te sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko
vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju njegove
spriječenosti predsjednik Školskog odbora.

O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno-obrazovnog
rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
članova Školskog odbora.
Svi radnici Škole , te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina škole
Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole, ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- za ispunjavanje drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom Osnivača.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.

Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem tekstu:
kolegijalna tijela) tijela su koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA

Opći akti
Članak 152.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o radu školske knjižnice
- Kućni red
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole i
mrežnim stranicama Škole, ako pojedinim općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na
snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 155.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.

Članak 156.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama
sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Pojedinačni akti
Članak 157.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencija

Članak 158.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata
Članak 159.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor
Članak 160.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnim radom

Članak 161.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.

Financijski nadzor
Članak 162.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 163.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim
odredbama.
Članak 164.
Ovaj Statut se može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donijet.

Članak 165.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i na mrežnoj stranici Škole.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA: 003-05/16-01/02,
URBROJ:2175-17-01-16-1 od 1. travmja 2016. godine.

Predsjednica Školskog odbora:

__________________
(Ivana Čerina, prof.)

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________, a stupio je na snagu
_______________.

Ravnatelj:
_________________
(Miroslav Jukić, prof.)

KLASA:
URBROJ:
Otok, _______2019.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17 i 68/18)
Školski odbor Osnovne škole Vjekoslava Paraća uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije
(Zaključak, KLASA: ; URBROJ: , od 2019. godine), dana _______ 2019. godine donosi:

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE VJEKOSLAVA PARAĆA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga pitanja od značenja
za djelatnost i rad Osnovne škole Vjekoslava Paraća (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički elektronski
upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu:
Ministarstvo).
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Martin Boban“ Solin.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Vjekoslava Paraća.
Sjedište Škole je u Solinu, Dudini 17.
Škola ima područnu školu Vranjic koja se nalazi u Vranjicu.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Škola ima Dan škole.
Dan Škole obilježava se 22. travnja.
Točan nadnevak određuje se Godišnjim planom i programom rada škole.
Članak 6.
Škola ima:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisano: Republika Hrvatska, naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske
2. Pečate okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. Štambilje četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz
reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole Školskom odboru.
U slučaju spriječenosti ravnatelja da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest, nezgoda i
sl.) kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3)
dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.

Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.

Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim
propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
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Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj
organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada
ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan
stručnog usavršavanja i osposobljavanja, podatke o ostalim aktivnostima Škole, te podatke o ostalim
aktivnostima funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a određuje
nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio
međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe
i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz
zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene u matičnoj školi,a u jednoj smjeni u područnoj
školi o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima, osnivaču i Uredu
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno
godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda državne
upraveu Splitsko-dalmatinskoj županiji.
U školi se ustrojava produženi boravak učenika koji organizira osnivač Škole sukladno propisanim
standardima uz odobrenje Ministarstva.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
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Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja
indivudualnih sklonosti i sposobnosti učenika, rzavijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života
i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom,
a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može
se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava
Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne
rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu. U tu svrhu
Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije i školska natjecanja i druge aktivnosti.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u
skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
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Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnoj školi u Vranjicu.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole od 1. do 8.
razreda, a u područnoj školi u Vranjicu za učenike od 1. do 4. razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog
odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te
promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim
planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima,
poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
- pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
- način postupanja prema imovini i
- druga pitanja važna za unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Sve osobe koje kodeks obavezuje su dužne postupati prema odredbama istog.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
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Školski odbor

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest (6) imenuje
i razrješuje:
Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora najkasnije 45
dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje propisane
člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni
na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obavezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
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Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži redni
broj ispred prezimena i imena dvaju kandidata.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će dva
(2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik
Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
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izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
verificiranje mandata članova Školskog odbora provjerom identiteta članova
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije održavanja
sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
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Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se
donosi određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko
iznijeti sadržaj materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to
potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta
o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi
koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke
ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članovi Školskog odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno donose odluku.
Članovi Školskog odbora glasuju tako da se izjašnjavaju „za“, „protiv“ ili „suzržan“.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.

Članak 52.
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Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja,
broj članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici, verifikaciju zapisnika
prethodne sjednice
2. broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
3. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
4. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano
odlučivanje
5. predloženi i usvojeni dnevni red
6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su
sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
7. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
Članak 53.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i ravnatelju, a jedan
primjerak se čuva u pismohrani Škole.
Članak 54.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja
sjednice i zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
Članak 55.
Odluke, rješenja i zaključci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovoga članka mogu se objaviti u obliku skraćenog
zapisnika.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog odbora radnike
se izvješćuje na oglasnoj ploči škole.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
Roditelje se na sjednici vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim
za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog odbora.
Članak 56.
Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim i upravnim tijelima izvan
Škole samo na njihov pisani zahtjev.
Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
Članak 57.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
Članak 58.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni
posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
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Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine osobe
izvan Škole.
Članak 59.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od tri (3) dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena
odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 60.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2. članka 28.
ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog
odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju
ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća
koje ima samo jednog člana.
Članak 61.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u
roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom
tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati najmanje 1/3
članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja može
predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 62.
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Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji..
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 63.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga
Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji
se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao na način
koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 64.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je
obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača, o davanju u zakup objekata i
prostora Škole ili mijenjanju namjene objekata i prostora,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,

12

- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- osniva učeničku zadrugu, školsko sportsko društvo i udruge,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine Školski odbor odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 65.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji
može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka
1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim
poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj Škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS
bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom
uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati
dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 66.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na
koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od
dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te
rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti
i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 67.
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Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 68.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za
jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodža ili diploma, javna
isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga isprava
izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na nekoj od
navedenih razina): razina A2 ili viša, ili razina stečena na studijskim programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe); program stručnog osposobljavanja, početna, osnovna ili napredna Europska računalna
diploma (ECDL) ili viša razina stečena na studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja
to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata); iskustvo rada na
tri ili više projekata
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 69.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz),
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz),
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1 bod
(sudjelovao u projektima).
Članak 70.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po
bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo
jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 71.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
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Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje
ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 72.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje
i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavajuuvjete natječaja i koji su ponude dostavili u propisanom
roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se
dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 73.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo koje
će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti
jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu
ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja
samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
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Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog statuta
koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 74.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri (3) dana od sjednice Školskog odbora
iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se
da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će
se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 75.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka za
zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu
mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u
roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 76.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku
zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 77.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o radu
na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
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Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 78.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno zasniva radni odnos
kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o
upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine
rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu
prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja
postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku koji
odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim
radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Školskog
odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora,
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- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima
Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena
druga tijela Škole.
Članak 79.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 80.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja
Članak 81.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Škole.
Članak 82.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.

Članak 83.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 81. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 84.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 81. stavku 1.
točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese
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svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od
najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 85.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 86.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 81. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 87.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 81. stavku 1. točkama
3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 88.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i
stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisat će
natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 89.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
Članak 90.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 91.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 92.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
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Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni
iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 93.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- utvrđuje opći uspjeh učenika od petog do završnog razreda osnovne škole na prijedlog
razrednika
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Sjednice razrednog vijeća u pravilu saziva i predsjedava razrednik.
Sjednicu može sazvati i ravnatelj ili stručni suradnik kojega odredi ravnatelj Škole.
Članak 94.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.
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VIII. RADNICI
Članak 95.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog osnivača, a
uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na
način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 96.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1.ovoga članka sastavni je dio radnih obveza.
Napredovanje u struci
Članak 97.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća
zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 98.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o
radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim
aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 99.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 100.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina života.
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Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi
razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih
odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 101.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja
od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja
primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 102.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski
državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi
nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 101. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom
i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja
učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 103.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva roditelja
učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
–
ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
–
ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
–
ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
–
ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u
skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 104.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
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O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa
i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam
dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika
Članak 105.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika
Članak 106.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 107.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah izvijestiti
ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.

Izostanak učenika s nastave
Članak 108.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
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Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 109.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra se
:
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 110.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove
ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za
socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s
umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo,
kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička
pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 109. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 109. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde
ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka
učenika na nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 111.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 112.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i nedovoljan
(1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 113.
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Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo
u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji
od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog
predmeta.
Ako
Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz
najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 117. ovog statuta.
Članak 114.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se
da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna
ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 115.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 116.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može polagati
predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita Učiteljsko
vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 114.
ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 117.
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Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je
učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 118.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit
Članak 119.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 120.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri (3) člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi poravnom ispitu u propisanim
rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u
mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 121.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 114. ovog statuta.
Članak 122.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 123.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
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Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 124
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 125.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti
učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti
Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja
upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 114. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 126.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 127.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 128.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko
vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 129.
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Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 130.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika
Članak 131.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu.
Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika
Članak 132.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj Škole.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegova zamjenika, između više kandidata.
Za predsjednika Vijeća učenika je izabran učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na isti način izabire se i zamjenik predsjednika Vijeća učenika.
Sjednice vijeća učenika
Članak 133.
Sjednice Vijeća učenika održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća učenika
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća učenika privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća učenika, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 134.
Sjednice Vijeća učenika mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće učenika odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća učenika pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća učenika vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku.
Zapisnik vodi član Vijeća učenika kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća učenika dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 135.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
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daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 136.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 137.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 138.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom
i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i
izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u
svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i
projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 139.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u
Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 140.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
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Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 141.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku od tri (3) dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 142.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 143.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 144.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti
način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 145.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada Škole
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog
kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno
obrazovnim radom
imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz
reda roditelja koji nije radnik Škole
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja
pisani zaključak Školskom odboru
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog
rada
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
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Članak 146.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg
značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća
roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 147.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 148.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i stručni
suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 149.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 150.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća
o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog
vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provest će
se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 151.
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Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je sazvati
ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana od
sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista
kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 152.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 153.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak. 154.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji
su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 155.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
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Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole
Članak 156.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 157.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 158.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 159.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 160.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na sjednicama
koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Opći akti
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o radu školske knjižnice,
- Pravilnik o kućnom redu,

Članak 161.
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- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda,
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim općim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Pojedinačni akti
Članak 164.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom određenog
roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 165.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama
i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 166.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa zakonskim
odredbama.

Inspekcijski nadzor
Članak 167.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom
Članak 168.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor
Članak 169.
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Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 170.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 171.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 31. ožujka 2016. godine (KLASA: 01203/16-01/01; URBROJ:2180/01-08-01-16-2), kao i Izmjene i dopune statuta Škole od 23. listopada 2017.
godine (KLASA: 012-03/17-01/01; URBROJ: 2180/01-08-08-17-3).

Predsjednik Školskog odbora:
Dr. sc. Nada Topić

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana ____________ i istoga dana je stupio na snagu.
Ravnatelj:
Đuro Baloević, prof.
KLASA:
URBROJ:
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PRIJEDLOG STATUTA
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14,
7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole VIS na sjednici održanoj dana______, uz prethodnu
suglasnost osnivača donosi:

STATUT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole VIS (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Onovne škole „Maršal Tito“.
Članak 4.
Naziv Škole je OSNOVNA ŠKOLA VIS.
Sjedište Škole je u Visu, Viškog boja 10.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu travnju.
Članak 6.
Škola ima:
Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm i jedan promjera 25
mm na kojima su uz rub ispisani naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske
Jedan pečat okruglog oblika, promjera 32 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Jedan štambilj četvrtastog oblika širine 12 mm i dužine 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.

Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.

Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima,
u skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,

ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih
šest imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva člana iz reda učitelja, i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu

-

vodi sjednice Školskog odbora
skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 5 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.

Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj
županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili

je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije
odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika : 5 bodova za osnovnu razinu
7 bodova za višu razinu
-znanje drugog stranog jezika: 4 boda za svaki strani jezik neovisno o razini
-osnovne digitalne vještine: 5 bodova neovisno o razini
Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 3 boda za jedan projekt, a
1 bod za svaki dodatni projekt.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.

Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.

Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,

- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.

Učitelji,stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.

Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,

-

pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.

Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika,
učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.

Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna

natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.

Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.

Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.

Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.

Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red

Članak 152.

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor

Članak 160.

Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole ______________.

Predsjednik Školskog odbora:
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka
98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne
škole Tučepi uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: ___ , URBROJ:
____ od ____ 2019. godine), dana _______ godine donosi :

PRIJEDLOG
STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE TUČEPI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Tučepi (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo).
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Zakarija Mijačika.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Tučepi.
Sjedište Škole je u Tučepima.
Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
Članak 5.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se u mjesecu lipnju.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.
2. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.

Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Prijemni štambilj se upotrebljava kod evidencije primljene pošte.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i prijemnog štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja
i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva
te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa
i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem nadležnom
Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s
propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, a kada se steknu uvjeti i u jednoj smjeni o
čemu odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim
učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole
te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo nadležno Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U Školi se može ustrojiti produženi boravak učenika koji organizira osnivač Škole sukladno
propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava
Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu. U tu
svrhu Škola organizira kulturno umjetničke manifestacije, športska natjecanja i sl.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u
skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.

Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica

Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno- knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne
postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih
šest imenuje i razrješuje:
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri člana.
Ravnatelj Škole je dužan izvijestiti osnivača o obvezi izbora članova u Školski odbor najmanje 45
dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom propisu.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.

Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred imena i prezimena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.

Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verificiranje mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se
pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole
u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena
odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala,
predložene odluke ili zaključka.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima
se raspravlja.

Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod
broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.

Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku
1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje
u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured nadležni
državne uprave
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.

Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole
ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.

Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz
mišljenje Vijeća roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje
Vijeća roditelja i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja
prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za
upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale
pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna,
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od
70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u Školi,

- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.

Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka
157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu (NN, broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti
prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji
od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku

-

dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to
dokazuje (svjedodžba ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od
ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe
koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik).
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina; početna ili napredna Europska računalna diploma
(ECDL) odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih
znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera
u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom
ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata
koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio
dokaze) do 1 bod (sudjelovao u projektima).
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru)
radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju
jednak
najveći
broj
bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe
koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a
dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru
upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći
broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program
rada
za
mandatno
razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup
(zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja
donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavak 6. ovog statuta
koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora
iz
stavaka
2.
i
3.
ovog
članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,

-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom
izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno
izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru
medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-Maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75.
ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 83.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
-obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno-obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno-pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- usklađuje i donosi okvirni vremenik pisanih provjera na prijedlog učitelja,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili
razrednika utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog
suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.a
Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.
Razrednika određuje ravnatelj na prijedlog učiteljskog vijeća.
Razredni učitelj u prva četiri razreda ujedno je i razrednik razrednog odjela.
Razrednik:
- skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,
- prati rad učenika odjela i skrbi o njemu,
- ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u
drugu i drugu razrednu dokumentaciju,
- podnosi izvješća o radu razrednog odjela,
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno staratelje o postignutim rezultatima,
- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih
obveza,
- predlaže pedagošku mjeru,
- obavlja druge poslove sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, ovim statutom i
drugim općim aktima škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi

ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom
o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.

Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev
za
priznavanje
inozemne
obrazovne
kvalifikacije
mora
sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa
i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika
Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može
odobriti:

- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana, u hitnim slučajevima, prije početka nastave,
- razrednik za izostanak do tri radna dana uzastopno,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se:
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana,
- pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj odnosno skrbnik može, više puta tijekom školske godine, osobno ili pisanim putem
opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen
zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od sedam dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u osnovnoj
školi su opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu školu
koja vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.
Opomena, ukor i strogi ukor su mjere upozorenja koje se ne izriču u upravnom postupku.
Pedagošku mjeru opomene izriče azrednik, ukora Razredno vijeće, a strogog ukora izriče
Učiteljsko vijeće.
Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu na temelju
prijedloga Učiteljskog vijeća.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja,
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana izricanja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu

školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku. O žalbi protiv rješenja odlučuje
Ministarstvo
znanosti
i
obrazovanja.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera opomene, ukora i strogog
ukora može se ukinuti.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom
vijeću
radi
polaganja
ispita
pred
Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže
i
učitelja
istog
ili
srodnog
nastavnog
predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski rad.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od
nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, odlučuje
Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najmanje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 30 minuta.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita utvrđuje Povjerenstvo i moraju biti u skladu sa
nastavnim planom i programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva je konačna i ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
Protiv ocjene Povjerenstva ne može se izjaviti žalba odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
povjerenstvom,
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
Učenicima koji sudjeluju na školskom, županijskom i državnom natjecanju izostanci s nastave
neće ući u ukupan broj izostanaka kojih bi bili upućeni na predmetni ispit.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se krajem lipnja i krajem kolovoza ako je to potrebno te izvan
navedenih rokova ako to uvjetuju razlozi spriječenosti, do početka iduće školske godine.

Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita i ispitne rokove donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.

Predmetni i razredni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje Učiteljsko vijeće.
Povjerenstvo ima tri člana:
- Predsjednik (razrednik)
- Ispitivač (učitelj predmeta iz kojeg se polaže predmetni ili razredni ispit ili učitelj razredne
nastave ako predmetni ili razredni ispit polaže učenik razredne nastave)
- Stalnog člana povjerenstva (učitelj istog ili srodnog predmeta)
Prije pristupanja ispitu utvrđuje se njegov identitet učenika i obavlja uvid u pedagošku dokumentaciju na
temelju koje je odobreno polaganje ispita.
Učenik iz članka stavka 1. ovoga članka koji pristupa polaganju predmetnog ili razrednog ispita, podnosi
razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita.
Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
Pisani dio ispita traje najdulje 80 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog ispitivača te
konačnu ocjenu.
Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ako učenik nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdilo povjerenstvo ima pravo pismenog prigovora školi u
roku od tri dana od dana prijema obavijesti.
Ako učiteljsko vijeće ocijeni prigovor opravdanim, Škola organizira ponovni ispit pred drugim ispitnim
povjerenstvom u roku od tri dana nakon uvažavanja prigovora.
Na odluku drugog ispitnog povjerenstva učenik nema pravo prigovora.
Na vođenje zapisnika odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavaka 9.-11. članka 108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.

Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak
112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit
Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kojeg se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu
Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se
učenik nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog
predmeta u javnu ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale koje mogu biti objavljene na sjednici stručnih tijela škole, na skupovima u svezi
obilježavanja prigodnih događaja, svečanosti povodom završetka školske godine
- pisane pohvale: pohvalnice, povelje, priznanja, plakete i sl. koje daje razredno vijeće
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, stručna tijela Škole te fizičke
i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
Pisana pohvala iz članka 121. i pisana isprava iz stavka 3. ovoga statuta izdaje se na obrascu koji utvrđuje
Učiteljsko vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu ispravu
ravnatelj.

O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine svi predsjednici i zamjenici svakog razrednog odjela.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće
sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika Škole.
Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.

Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika

- raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo unapređenje

- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.
Školski odbor, Razredno i Učiteljsko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na sjednicu na
kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka, tjednih informacija za roditelje i drugih oblika informiranja.

Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.

Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji odnosno skrbnici učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima
obuhvaćenima nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su
objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim,
eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim
navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog
standarda.

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
U skladu s aktima Školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju
sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kino predstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
- osiguranje učenika,
- usluge kopiranja,
- kupnje testova…

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Član Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika škole
- odlukom roditelja razrednog odjela.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.

Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima
od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su, u okviru svoje nadležnosti, razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga pisano izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku,.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u
Školi predstavnik radnika odnosno udruge dužan je izvijestiti ravnatelja.
Radničko vijeće
Članak 141.

U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika može sazvati radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem ili ravnatelj uz
prethodno savjetovanje s radničkim vijećem.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole
provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o zaštiti
osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci o učenicima i radnicima Škole u skladu s važećim zakonskim
odredbama
- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba
upućenih Školi
- podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci o poslovnim rezultatima Škole
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, osnivača, uplatama roditelja učenika za posebne usluge i aktivnosti
Škole, prihoda od prodaje roba i usluga te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije

Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave
zakonskim odredbama.

u skladu sa

Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj Statut se može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donijet.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole ______________.

Predsjednik Školskog odbora:

Ravnatelj Škole:
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08.) i članka 98.
stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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), Školski odbor Osnovne
škole kraljice Jelene, Solin na sjednici održanoj dana 13.veljače 2019. godine utvrdio je

PRIJEDLOG S T A T U T A
OSNOVNE ŠKOLE KRALJICE JELENE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i
roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole don Lovre Katića (u daljem
tekstu: Škola).
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je osnovnoobrazovna javna ustanova.
Škola je pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja (dalje u teksu: Ministarstvo).
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola kraljice Jelene.
Sjedište Škole je u Solinu, Put mira 3.
Članak 5.
Škola obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u
kojima obavlja djelatnost.
Članak 6.
Škola ima dvije vrste pečata:
• pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm na kojem je uz rub ispisan
naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske i jedan pečat promjera
25 mm istog oblika i sadržaja kao i pečat promjera 38 mm
• pečat promjera 38 mm i jedan pečat promjera 25 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole, ali bez
grba Republike Hrvatske
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola i
akti koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.

Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Škola ima i pečat četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, a u njemu je upisan
naziv i sjedište Škole.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 8.listopada.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 8.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlaštenja ravnatelja upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 9.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladeži.
Onovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja
djece i mladih.
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta Škola obavlja kao javnu službu.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih
fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih
zakona kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole

Članak 11.
Djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada Škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima. Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema
i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako
nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji
ostvarivanja nastavnog plana i programa, broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i
godišnji broj nastavnih sati i izvannastavnih sadržaja, obveze učitelja i stručnih suradnika i drugih
radnika te uređuju ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.
Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i Školskog
kurikuluma, a donosi ga Školski odbor do 7.listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja
i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole obvezno je elektroničkim putem
dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole objavljuju se na mrežnim stranicama
Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 12.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
Članak 13.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole i
traje osam godina i obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života, a za
učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21 godine života.
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u smjenama, o čemu odlučuje Školski odbor.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima,
uredu državne uprave i osnivaču.
Članak 15.
Nastavni plan i program izvodi se u Školi i u drugim ustanovama i mjestima prema
programskim sadržajima sukladno Školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu rada Škole.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim prostorima
primjerenim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
U Školi se upotrebljavaju udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Nastava se organizira po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama i posebnim razrednim odjelima.

Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Za učenika od prvog do četvrtog razreda, nastava se organizira kao razredna a za učenike od
petog do osmog razreda kao predmetna nastava.
Izborna nastava
Članak 17.
Učenici biraju izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do
30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.
Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
Za učenika koji se opredijeli za izborni predmet ili izborne predmete oni su obvezni tijekom
cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se
mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja
tekuće godine za sljedeću školsku godinu
Iznimno od stavka 4. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih
zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za
prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
Cjelodnevni i produženi boravak
Članak 18.

Prema financijskim sredstvima osiguranim od strane Grada Solina i osnivača Splitskodalmatinske županije, prostornim i kadrovskim mogućnostima, Škola će ustrojiti cjelodnevni ili
produženi boravak učenika.
Cjelodnevni ili produženi boravak organizira osnivač školske ustanove, a može se izvoditi u
školskoj ustanovi sukladno propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva.
Škola organizira prehranu učenika za vrijeme boravka u Školi u skladu s normativima koje
propiše Ministarstvo zdravstva.
Članak 19.
Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada. Unapređivanje odgojnoobrazovnog rada izražava se osobito:
• u praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti,
• u obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za aktivno i
ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života,
• u profesionalnom informiranju učenika,
• u pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju, osobito učenicima s
teškoćama u razvoju,
• u skrbi o zdravstvenom stanju učenika,
• u pomoći učenicima težeg socijalnog stanja,
• u pomoći učiteljima u njihovu radu s učenicima,
• u suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima učenika.
Dopunska i dodatna nastava
Članak 20.
• Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.

• Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 21.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dobrovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Nositelji izvannastavnih aktivnosti su učenici, a učitelji im trebaju pružiti stručnu i drugu
potrebnu pomoć.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
Učiteljsko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Suradnja Škole
Članak 22.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja Škola surađuje s ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju
Školu. U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja itd.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s
učenicima, u skladu s propisom ministra.
Školska zadruga
Članak 23.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojnoobrazovnog rada Škole.
Učenički klubovi i društva
Članak 24.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 25.
Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća propisanih zakonom i
nastavnim programom, Škola može izvoditi izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 26.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.

Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
Članak 27.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastavnog i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
Članak 28.
Škola obavlja djelatnost iz članka 9. i 10.ovoga Statuta u sjedištu i u područnim školama:
• Područnoj školi Mravince
• Područnoj školi Kučine
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda, a u područnim školama nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od prvog do četvrtog razreda.
Djelatnost i poslovanje Područne škole organizira i vodi voditelj Područne škole.
Članak 29.

U Školi se ustrojavaju četiri službe:
stručno-pedagoška služba
pravno- kadrovska služba
računovodstveno-financijska služba
pomoćno-tehnička služba
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom.
Pravno -kadrovska služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, poslove čuvanja
pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i
radnika u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove te
druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada
Škole.
Pomoćno-tehnička služba obavlja poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša i druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

1.
2.
3.
4.

Kućni red

Članak 30.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,

-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Etički kodeks

Članak 31.
Školski odbor nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću te Vijeću roditelja i Vijeću
učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema
kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor

Članak 32.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Šest članova Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- Osnivač tri člana
Jednog člana Školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće tajnim glasovanjem, a ako
radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici Škole neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana.
Mandat članova Školskog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Mandat članovaŠkolskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Ravnatelj Škole treba izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora
najkasnije 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 33.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suranika
Članak 34.
Kandidiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavljaju se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 35.

Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
Prema redosljedu kandidature izborno povjerenstvo radi popis kandidata za Školski odbor.
Članak 36
Nakon završetka kandidiranja, na temelju popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu.
U izbornoj listi kandidati se upisuju abacednim redom ( prezime - ime )
Članak 37.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj
glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova Učiteljskog vijeća.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se glasovanje odnosi na izbor kandidata za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se predlaže za Školski odbor
3. prezime i ime kandidata
Ispred imena i prezimena kandidata je redni broj.
Na glasačkom listću navesti
Birač glasuje na način da zaokružuje redni broj ispred prezimena i imena kandidata za
onoliko kandidata koliko ih se bira. Glasački listići popunjeni suprotno navedenom smatraju
se nevažećima.
Članak 38.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 39.
Kad birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje
birača u birački popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje na način da zaokružuje redni broj ispred prezimena i imena za onoliko
kandidata koliko ih se bira.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 40.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja izbornu listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti izbornu listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.

Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati izbornu listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja su dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika za članove Školskog odbora na
izbornoj listi dobili najveći broj glasova.
Nakon izbora Učiteljsko vijeće imenuje dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika koji
su dobili najveći broj glasova za članove Školskog odbora.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 41.
Ravnatelj je dužan izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora jednog člana Školskog odbora
iz reda roditelja koji nije radnik Škole i upoznati ih s načinom izbora.
Članak 42.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog roditelja iz reda Vijeća
roditelja za člana Školskog odbora.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem, dizanjem ruku bira jednog člana Školskog odbora.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina
nazočnih roditelja.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 43.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora vodi sjednicu do izbora predsjednika.
Članak 44.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
1. izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
2. verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
3. izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 45.
Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana.
Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstutuiranja Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 46.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat koji je dobio
većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku od
tri dana od dana konstituiranja.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 47.

Predsjednik Školskog odbora priprema, saziva te vodi sjednice Školskog odbora i skrbi o
održavanju reda na sjednici.

U slučaju kad je predsjednik Školskog odbora spriječen, pripremu i vođenje sjednice
obavlja zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 48.
Prijedlog za sazivanje sjednice Školskog odbora može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ukoliko predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovoga članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 49.

Predsjednik Školskog odbora zajedno s ravnateljem priprema i razmatra materijale za sjednicu
Školskog odbora i obavlja druge pripremne radnje.

Sjednice se moraju pripremiti i organizirati tako da se rad na sjednici odvija efikasno i
ekonomično i odluke donose na vrijeme i u skladu sa zakonom i općim aktima Škole.
Članak 50.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Školskog odbora sastavlja predsjednik Školskog odbora.

Članak 51.

Kod sastavljanja dnevnog reda sjednice Školskog odbora predsjednik je dužan voditi računa da se
u dnevni red unesu pitanja o kojima je nadležan raspravljati i odlučivati Školski odbor, da dnevni red
sjednice ne bude suviše opsežan, da pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici budu
obrađena, dokumentirana i obrazložena tako da se članovi Školskog odbora mogu upoznati s prijedlozima
i o njima raspravljati i odlučivati na zakazanoj sjednici.

Članak 52.
Pozivi za sjednicu Školskog odbora u pravilu se dostavljaju u pismenom ili elektroničkom
obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije tri dana prije održavanja
sjednice.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektroničkim putem.

Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u vezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u vezi
s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču Škole u roku određenom u stavku 1. ovoga članka.
U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice,a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Iznimno u hitnim situacijama u posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora
može se održati i telefonskim putem o čemu se sastavlja zapisnik.
Članak 53.

Poziv za sjednicu neće se dostavljati kada je sjednica prekinuta.

U slučaju prekinute sjednice, predsjednik obavještava nazočne o danu i satu održavanja
druge sjednice.
Člana 54.
Zakazana sjednica Školskog odbora odlaže se kada nastupe okolnosti koje onemogućavaju
održavanje sjednice u zakazani dan i vrijeme.

Sjednica Školskog odbora odložit će se i kada se prije njenog otvaranja utvrdi da na sjednici
nije nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora.
Sjednicu Školskog odbora odlaže predsjednik.
Kada je sjednica odložena nazočni članovi obavještavaju se o vremenu održavanja nove
sjednice, a odsutni članovi pismeno se obavještavaju o odloženoj i ponovno zakazanoj sjednici.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 55.
Prije otvaranja sjednice, predsjednik provjerava da li je na sjednici nazočna većina članova
Školskog odbora.
Predsjednik utvrđuje koji su od članova koji nisu nazočni opravdali svoj izostanak.
Ako je sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora, u skladu sa stavkom 1.
ovoga članka, predsjednik otvara sjednicu.
Članak 56.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen uz poziv za
sjednicu Školskog odbora.
Nakon započinjanja sjednice predsjednik poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice. Članovi odlučuju o iznesenim primjedbama, a nakon toga glasuju o prihvaćanju
zapisnika s prethodne sjednice.
Verificira se zapisnika s prethodne sjednice.

Ravnatelj podnosi izvješće o izvršenju odluka i zaključaka ukoliko ih je bilo na prethodnoj
sjednici
Nakon podnošenja izvješća iz stavka 3. ovoga članka prelazi se na raspravu i odlučivanje o
predmetima dnevnog reda redosljedom kako je utvrđeno u dnevnom redu.
Predsjednik proglašava utvrđeni dnevni red sjednice.
Članak 57.

Materijale za sjednicu Školskog odbora dužan je obrazložiti ravnatelj ili druga osoba u ime
predlagača.

Članak 58.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja pisani ili elektronički poziv za sjednicu,
materijal koji se priprema za sjednicu i zapisnik s prethodne sjednice.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali koji su pripremljeni za sjednicu i
na temelju kojih se donosi određena odluka ili zaključak, referent je dužan samo ukratko iznijeti
sadržaj materijala i predloženu odluku odnosno zaključak.
Članak 59.

Školski odbor može, na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg člana, odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči, izmijeni ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podaci za sljedeću sjednicu Školskog odbora.

Članak 60.
Kada se na sjednici raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom ili
drugom tajnom, predsjednik će upozoriti nazočne da se ti dokumenti i podaci smatraju tajnom i da
su ih dužni čuvati kao tajnu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Škole.
Članak 61.

odluke.

Poslije završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, Školski odbor pristupa donošenju

Članovi Školskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga Školskog odbora odlučuju
zajednički.
Školski odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice
ukupnog broja članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.
Prije glasovanja predsjednik Školskog odbora formulira odluku odnosno
Ako na tekst predložene odluke ili drugog akta ima primjedbi, članovi Školskog odbora najprije
glasuju o tim primjedbama.

Članak 62.

Školski odbor donosi odluke odnosno zaključke javnim glasovanjem članova, osim ako zakonom ili
ovim Statutom nije drugačije određeno, odnosno ako Školski odbor posebno odluči da se o pojedinom
pitanju glasuje tajno.
Članovi Školskog odbora glasuju tako da se izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke odnosno
zaključka. Mogu se i suzdržati od glasovanja.
Članak 63.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Školskog odbora.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik objavljuje da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i sva pitanja predviđena dnevnim redom raspravljena
predsjednik zaključuje sjednicu.
Članak 64.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ako se ne pridržava reda ili ne poštuje odredbe
ovoga Statuta mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. Opomena – izriče se osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnog
reda ili remeti rad sjednice. Mjeru opomena izriče predsjedavatelj.
2. Oduzimanje riječi – izriče se osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba
ovoga Statuta remeti rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečena opomena. Mjeru
oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
3. Mjera udaljavanja sa sjednice – izriče se osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, a
kojoj je ranije izrečena mjera oduzimanja riječi ili koja na drugi način toliko narušava red i krši
odredbe ovoga Statuta da dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice. Ovu mjeru na prijedlog
predsjedatelja izriče Školski odbor, a osoba je dužna odmah napustiti prostor u kojem se održava
sjednica.Udavljavanja sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mera izrečena.

odbora.

Članak 65.
Član Školskog odbora obvezan je biti nazočan na svakoj sjednici Školskog odbora.
Član Školskog odbora može izostati sa sjednice samo iz opravdanih razloga.
O spriječenosti dolaska na sjednicu član je obvezan pravovremeno izvijestiti predsjednika Školskog

Ukoliko član nije prethodno javio da neće biti nazočan na sjednici Školskog odbora, svoj izostanak
može opravdati naknadno, a najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici.
O opravdanosti izostanka odlučuje Školski odbor.
Članak 66.
Član Školskog odbora odgovoran je za savjesno obavljanje funkcije člana Školskog odbora.
Članak 67.
Član Školskog odbora ima pravo predložiti održavanje sjednice, dnevni red ili dio dnevnog reda.
Član Školskog odbora ima pravo od stručnih službi Škole tražiti potrebna objašnjenja, informacije
i materijale u svezi s radom Školskog odbora.
Članak 68.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Školskog odbora kojeg na sjednici odredi Školski odbor ili tajnik Škole.
Formuliranje odluka odnosno zaključaka u zapisnik vrši predsjednik Školskog odbora. Po svakoj
točki dnevnog reda predsjednik rezimira raspravu i formulira odluku odnosno zaključak, pa zapisničaru
diktira što da unese u zapisnik.
Diskusija se u zapisnik unosi sažeto.
Kod svake važnije diskusije naznačuje se ime i prezime člana Školskog odbora.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik Školskog odbora.
Zapisnici s pripadajućom dokumentacijom čuvaju se kao trajni dokument.
Članak 69.
Tekst općeg akta kojeg donosi Školski odbor potpisuje predsjednik Školskog odbora ili osoba koja je
predsjedavajuća sjednici na kojoj je opći akt donesen.

Članak 70.
Važnije odluke sa sjednica Školskog odbora objavit će se na oglasnoj ploči Škole.
Svaki radnik Škole ima pravo uvida u zapisnik o radu Školskog odbora i zahtijevati da mu se izda
odluka ili izvod iz određenih zapisnika.
Svaka osoba koja ima opravdani interes, može tražiti da joj se dozvoli uvid u zapisnik sa sjednice
Školskog odbora i da joj se izdaju izvodi iz zapisnika.
O zahtjevu iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odlučuje ravnatelj.
Članak 71.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja te roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Osnivača je potrebno u roku od pet dana izvijestiti pismenim putem o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 72.
Član Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi,

4. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
5.

ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,

6. ako tijelo koje ga je imenovalo za člana Školskog odbora nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom
tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7.

ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
člana Školskog odbora utvrđene zakonom i ovim Statutom,

8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora pokreće Školski odbor ili prosvjetna
inspekcija.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može
dati većina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može dati većina članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i rzrješenje člana Školskog odbora
Članak 73.
Ured državne uprave donijet će odluku o raspuštanju Školskog odbora ako utvrdi da Školski
odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom
Škole ili da te poslove obavlja na način koji onemogućava redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti Škole.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora Ured državne uprave imenovat će povjerenstvo
koje će privremeno zamjeniti Školski odbor.
Članovi Školskog odbora raspušteni sukladno stavku 1.ne mogu biti ponovno imenovani za
članove Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
Članak 74.

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu. Članovi povjerenstava i radnih skupina
imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 75.
Povjerenstva i radne skupine svoje zadatke obavljaju na sjednicama.
O radu povjerenstva i radne skupine vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik, članovi i
zapisničar.
Povjerenstva i radne skupine imaju pravo da od stručnih službi Škole traže objašnjenja i
pomoć, kao i uvid u potrebnu dokumentaciju koja je od značaja za izvršenje određenog zadatka.
Članak 76.
Članovi povjerenstava i radnih skupina biraju se između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 77.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Školskog odbora obavlja tajnik Škole.

Tajnik sudjeluje u pripremanju sjednice Školskog odbora, izrađuje odluke koje Školski
odbor donosi, izrađuje nacrte općih akata.
Tajnik sređuje i čuva kao dokument trajne vrijednosti svu dokumentaciju Školskog odbora.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 78.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,
Školski odbor:
• donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača,
• donosi druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja,
• imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra
• razrješuje ravnatelja,
• na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti
radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja
umanjuje njegovu radnu sposobnost,
• daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa,
• donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja,
• donosi godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
• donosi kućni red u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem roditela i vijećem učenika
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,

• osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,

• donosi prijedlog plana razvojnog programa Škole,
• odlučuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole,
• odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost
iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
• uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole,
• uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne
imovine bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
• uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kn,
• uz suglasnost osnivača odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača, o
davanju u zakup objekata i prostora Škole ili mijenjanju namjene objekata i prostora,
• uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Škole, o statusnim promjenama
Škole,
• odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
• daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
• razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
• razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
• odlučuje o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi,
• obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ

Članak 79.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz suglasnost ministra.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Uvjeti

Članak 80.
Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete.
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
( 2 ) Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga
članka, ravnatelj osnovne Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za
učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
( 3 ) Iznimno osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka
može biti ravnatelj osnovne Škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01,
114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i program
rada za mandatno razdoblje.
Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu škole s naznakom
„ natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj „
Natječaj za ravnatelja
Članak 81.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije,vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne
može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat
uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na
pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji
ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 82.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.

-

Ponude se otvaraju prema urudžbiranom broju a razmatraju abecednim redom (prema
prezimenu kandidata) a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se:
je li ponuda dostavljena u propisanom roku
je li kandidat ispunjava nužne uvjete natječaja za ravnateljada li je dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječajuda li je kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije

Članak 83.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodžba
ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da
kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša, ili razina stečena na
studijskim programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove
ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena
na studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili više projekata
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 84.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije iz članka 83.ovog statuta u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, svaki član Školskog odbora
nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje bodovima dodatne kompetencije na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine:od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima)
Članak 85.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija Školski odbor sastavlja
rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova za dodatne kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana
kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno Skupu
(zboru) radnika osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan
kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 86.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno Skupu (zboru) radnika
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a
dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje
se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 87.
U roku od osam ( 8 ) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te je sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama
ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće javnim glasovanjem izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja
vodi predstavnik Vijeća roditelja u Školksom odboru, a Skup (zbor) radnika član Školskog odbora
izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika bira predsjedavatelja sjednice, javnim glasovanjem
većinom glasova nazočnih članova.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika nazočne se
izvješćuje o rang listi kandidata prema ukupnom broju bodova za dodatne kompetencije a koji su
natječajnu dokumentaciju dostavili u propisanom roku i koji zadovoljavaju uvjete natječaja.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja i Skup (zbor) radnika zauzima stajalište na način da tajno glasuju o kandidatima za
ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom
odboru.
Zaključci tijela iz stavka 7. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 88.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom ( prezime -ime ) utvrđuje izbornu listu kandidata za
ravnatelja koju je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.

Glasački listići izrađuju se abecednim redom prema izbornoj listi i ovjeravaju pečatom
Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se
provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena jednog
kandidata za kojeg glasuje.
Na glasačkom listiću treba biti navedeno da se svaki drukčiji način glasovanja smatra
nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem
glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo
prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat
koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva
ili više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje
se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 87. stavcima 6. i 7.
ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 89.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih
kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 87 stavak 6, Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa ( Zbora ) radnika, članovi Školski odbor javnim glasovanjem donose odluku o
imenovanju ravnatelja koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra
Izbabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
Ministru se dostavlja zahtjev za suglasnošću za izabranog kandidata iz stavaka 3 i 4 ovog
članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 90.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet ( 5 ) godina.

Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učiteljaili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 91.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na
natječaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 92.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelja zbog uskrate suglasnosti
ministra, osoba kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti.
Ovlasti ravnatelja
Članak 93.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskogvijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- samostalno odlučuje o zasniva radniog odnosa kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme
do 60 dana,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora
sukladno zakonskim odredbama te sklapa s radnicima ugovore o radu

-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna sposobnost
mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o upućivanju
radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik
nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja,

- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi otkazuje radniku koji odbije izvršiti
odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
-sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje Školski odbor i Učiteljsko vijeće o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog
istručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Zamjena ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova
Članak 94.
Ravnatelja u slučaju njegove privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća .

Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu
suglasnost kandidata.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
U slučaju da ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog, osobu iz reda članova Učiteljskog vijeća, uz
prethodnu suglasnost kandidata određuje Školski odbor na način utvrđen stavkom 3.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima sva prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja
čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ne može biti član Školskog odbora.
Školski odbor može u svakom trenutku opozvati osobu koja zamjenjuje ravnatelja i odrediti
drugog člana Učiteljskog vijeća, na način utvrđen stavkom 3.
Obavijest o određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja,Škola stavlja na oglasnu ploču u
roku od tri dana od donošenja,
O određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja izvješćuje se osnivač u roku od 5 dana .
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 95.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:

1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama
Razrješenje ravnatelja
Članak 96.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
5.na prijedlog prosvjetnog inspektora
Članak 97.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 98.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 96. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 99.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
96. stavku 1. točke 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri radna dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 100.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog
odbora odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 101.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i
člankom 96. stavak 1 točka 3 i 4 ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 102.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 96.
stavku 1. točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 103.

U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova učiteljai stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 104.
Škola ima tajnika.
Za tajnika Škole može biti izabrana osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij
pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
Za tajnika Škole može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski stručni studij
upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz stavka 2. ovoga članka.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Stručna tijela Škole su:
• Učiteljsko vijeće
• Razredno vijeće

Članak 105.

Članak 106.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.

Članak 107
Učiteljsko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima:
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum, godišnji plan i program rada Škole
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja odnosno učenikao promjeni programaili o prelasku iz jedne škole u
drugu,
- odlučuje o načinu, roku i sadržaju polaganja razlikovnih i /ili dopunskih ispita u slučaju
promjene programa,
- odlučuje o zahtjevu roditelja ili učenika za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta
i ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- odlučuje o upisu i nastavku obrazovanja učenika koji je prekinuo srednjoškolsko obrazovanje u
skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,

- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
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Članak 108.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,
utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća,
predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
utvrđuje opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja,
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Škole
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.
Razrednik:
skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika,
skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu,
prati život i rad učenika izvan Škole,
ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela,
predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda,
poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih
obveza,
saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća Učiteljskom vijeću i ravnatelju,
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela o učenju i vladanju,
utvrđuje ocjene učenika iz vladanja,
priopćuje učeniku opći uspjeh,
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
obavlja i druge potrebne poslove za razredni odjel.

Članak 109.
Učiteljsko i razredno vijeće rade na sjednicama.
Sjednice Učiteljskog vijeća obvezno se održavaju na početku školske godine i na kraju
svakog obrazovnog razdoblja.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj.
Sjednice razrednog vijeća saziva i predsjedava im razrednik.
Članak 110.
Obavijest o održavanju sjednice stavlja se na oglasnu ploču Škole.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Učiteljskog odnosno razrednog vijeća.
Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavajućeg, ali bez prava odlučivanja.
Članak 111.

Prije započinjanja sjednice predsjedavajući provjerava je li sjednici nazočna većina članova i
utvrđuje imena nazočnih.

Predsjedavajući utvrđuje koji su od članova svoj izostanak opravdali.
Ako je na sjednici nazočan dovoljan broj članova sukladno stavku 1. ovog članka,
predsjedavajući će početi sa sjednicom.
Članak 112.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda, koji je naznačen u obavijesti
za sjednicu.

Svaki član Učiteljskog odnosno razrednog vijeća ima pravo prije utvrđivanja dnevnog reda
predložiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda ne raspravlja ako ona nije na odgovarajući način
obrazložena ili ako na sjednici nije nazočan odgovarajući izvjestitelj.
Predsjedavajući sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima dnevnog
reda, redosljedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Članak 113.

Učiteljsko vijeće odnosno razredno vijeće na prijedlog predsjedavajućeg ili drugog člana može
odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno
da se pribave dodatni podaci za iduću sjednicu.

Članak 114.

Kada se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu
tajnu, predsjedavajući će upozoriti nazočne da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da su ih dužni
čuvati kao tajnu.

Članak 115.

Zakazanu sjednicu predsjedavajući će odgoditi kada nastupe okolnosti koje onemogućuju
održavanje sjednice u zakazano vrijeme ili kada se prije početka sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.

Predsjedavajući će sjednicu prekinuti kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici ili ako
o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.
Kada je sjednica odgođena ili prekinuta, predsjedavajući izvješćuje nazočne članove o
novom vremenu održavanja sjednice, a ostali članovi pismeno se obavještavaju o odloženoj i
ponovno zakazanoj sjednici.
Članak 116.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pristupa se odlučivanju.

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici bude nazočna većina članova
Učiteljskog vijeća odnosno razrednog vijeća.
Prije glasovanja predsjedavajući oblikuje odluku ili zaključak koji se treba donijeti u svezi s
pojedinom točkom dnevnog reda.
Članak 117.

Učiteljsko vijeće odnosno razredno vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili
ovim Statutom određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

Članovi glasuju da tako da se dizanjem ruku izjašnjavaju "za", "protiv" ili "suzdržan" o
prijedlogu odluke odnosno zaključka.
Članak 118.

vijeća.

Odluke i zaključci su pravovaljani ako je za njih glasovala većina članova Učiteljskog ili razrednog

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavajući sjednice objavljuje je li određeni prijedlog
usvojen ili odbijen.
Članak 119.

Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavajući zaključuje sjednicu.

Članak 120.
O radu sjednice Učiteljskog i razrednog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član kojega na početku rada sjednice utvrdi Učiteljsko ili razredno vijeće.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada Učiteljskog odnosno
razrednog vijeća.
Članak 121.
Zapisnici Učiteljskog vijeća vode se u knjizi zapisnika i čuvaju se u pismohrani Škole kao
trajne isprave.
Zapisnik razrednog vijeća vodi se u dnevniku razrednog odjela.
Ako je u zapisniku što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s time da ostane
vidljivo što je prvobitno bilo zapisano. Ispravka će se učiniti između redova ili na kraju zapisnika.
Ispravku će svojim potpisom ovjeriti predsjedavajući sjednice i zapisničar.
Članak 122.
Svakom radniku Škole koji ima pravni interes, mora se na njegov zahtjev omogućiti uvid u
zapisnik sa sjednice.

Izvodi, prijepisi, fotokopije zapisnika mogu se davati ovlaštenim tijelima i osobama izvan
Škole samo na njihov pisani zahtjev.

VIII. RADNICI ŠKOLE

Članak 123.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenomi druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 124.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja/Državnog
pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Napredovanje u struci
Članak 125.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u
najmanje dvijerazine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 126.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 127.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 128.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u
županiji nadležan za poslove obrazovanja nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može
upisati u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 129.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo
Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne
uprave.
Članak 130.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.

Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 129. stavka 1. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su
značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 131.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne
obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole i promjena obrazovnog programa
Članak 132.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti
obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika odnosno učenika najkasnije do početka drugog
polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u
roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 133.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.
Prava i obveze učenika
-

Članak 134.

Učenici imaju pravo:
sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,

- pravo na pritužbu učiteljima,nastavnicima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljimanastavnicima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja,nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja
i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 135.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi
zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog
nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja
učenika obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelona način kako je propisao
ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 136.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 137.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,

- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Članak 138.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj
je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled
u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 137.ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog
članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 137. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere

Članak 139.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 140.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan
(2) i nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 141.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva
dana od dana podnošenja zahtjeva.Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko
vijeće.
Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna. Ako Povjerenstvo
utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 145. ovog statuta.

Članak 142.
Ispit iz članka 141. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o
čemu odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu
ispita smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema
odluci Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog
dijela ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 143.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o
ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 144.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju
izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik
može polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri
ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
članka 142. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 145.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavnirad koji je učenik dužan pohađati. Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.

Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj
nastavnikmu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit
učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne
zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 146.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Iznimno, u viši razred može prijeći učenik od prvog do tećeg razreda osnovne škole koji je
nakon dopunskog rada iz članka145 ovog statuta iz jednog nastavnog predmeta ocijenjen ocjenom
nedovoljan ( 1 ).
Popravni ispit

Članak 147.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispitai objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Članak 148.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač –učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva–učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kojeg se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 149.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 142.
ovog statuta.
Članak 150.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 151.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi,
ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti

Članak 152.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja
u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši

Članak 152.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 141. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 151.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi
i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

-

Članak 152.
Pohvale su:
usmene pohvale
pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 153.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela
Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 154.

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 155.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 156.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora
rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika
-

Članak 157.
Vijeće učenika :
promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 158.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 159.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.

Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 160.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim
stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili
interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim
programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u
nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 161.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom. Roditelji
odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 162.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika
svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja

Članak 163.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 164.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava

djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u
obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 165.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 166.
Kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika može predložiti svaki član Vijeća roditelja.
Kandidati se moraju izjasniti da li prihvaćaju kandidaturu
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova. Novoizabrani predsjednik nastavlja vođenje sjednice.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća
roditelja na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 167.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih 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.
Članak 168.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja

Članak 169.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 170.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima Vijeća roditelja, najmanje tri
dana prije održavanja sjednice.

U hitnim slučajevima članovi se mogu o održavanju sjednice obavijestiti , telegrafski i
usmeno ( telefonom ), neposredno prije održavanja sjednice.
U slučaju spriječenosti predsjednika ili zamjenika predsjednika, sjednici predsjedava jedan
od članova Vijeća roditelja kojeg na sjednici izaberu članovi Vijeća
roditelja.
Prije otvaranja sjednice, predsjedavajući provjerava da li je na sjednici nazočna većina članova
Vijeća roditelja i utvrđuje imena nazočnih.

Predsjedavajući utvrđuje koji su od nenazočnih članova opravdali svoj izostanak.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina
nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje kao trajni
dokument u arhivi Škole.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
Sjednica Vijeća roditelja odgodit će se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju održavanje
sjednice u zakazani dan i vrijeme održavanja. Sjednica se odgađa i kada se prije njenog otvaranja utvrdi
da na sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.
Sjednicu odgađa predsjedavajući.
Sjednica Vijeća roditelja prekida se kada se tijekom sjednice broj nazočnih smanji ispod broja
propisanog za održavanje sjednice, kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici, ako je o pojedinom
pitanju potrebno pribaviti dodatne podatke ili isprave koje se ne mogu pribaviti u kraćem roku te kada se
zbog kratkoće vremena sjednica ne može završiti istog dana.
Sjednicu prekida predsjedavajući.
Prekinuta sjednica nastavlja se najkasnije za tri dana od dana prekida.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 171.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće

Članak 172.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilnikukoji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika

Članak 173.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od
osam dana od sjednice Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA

Članak 174.

Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 175.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 176.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
članova Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 177.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 178.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

Članak 179.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 180.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu
donosi Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 181.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 182.

Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade
na sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 183.
Opći akti Škole su:
Statut
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Osnovnoj školi kraljice Jelene, Solin
Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Feliks“
odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi

Članak 184.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 185.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Pojedinačni akti

Članak 186.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili
istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 187.

Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog
odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 188.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 189.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 190.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Financijski nadzor

Članak 191.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 192.
Opći akti Škole trebaju se uskladiti s odredbama ovoga Statuta u skladu sa zakonskim
odredbama.
Članak 193.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaju važiti Statut Škole KLASA: 003-05/16-01/01,
URBROJ: 2180/01-12-01-16-4 od 21.04.2016. godine, Izmjene i dopune Statuta Škole KLASA:
003-05/17-01/01, URBROJ: 2180/01-12-01-17-6 od 19.05.2017.
KLASA: 003-05/19-01/01
URBROJ: 2180/01-12-01-19-1

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Maja Dolić

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 98.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 – ispravak,
90/11., 16/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole kneza Mislava, Kaštel Sućurac,
uz prethodnu suglasnost osnivača __________________, (Klasa: __________ Urbroj: __________ od
_______ godine) na sjednici održanoj _______________ godine donio je
STATUT
OSNOVNE ŠKOLE KNEZA MISLAVA
KAŠTEL SUĆURAC
PRIJEDLOG

I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ
Članak 1.
Ovim se statutom pobliže uređuju statusna obilježja, naziv i sjedište Osnovne škole kneza Mislava, Kaštel
Sućurac (u daljnjem tekstu: Škola), zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost, unutarnje
ustrojstvo, uvjeti i način obavljanja djelatnosti, prava i obveze učenika, roditelja, radnika Škole, vođenje i
upravljanje Školom, djelokrug tijela upravljanja i stručnih tijela, imovina, opći akti i javnost rada Škole te
druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Škole.
Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske
osobe.
OBILJEŽJE
Članak 2.
Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja pod uvjetima i na
način propisan zakonom.
OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: osnivač).
Škola je pravni sljednik društvene pravne osobe Osnovne škole „Silvestar Batina“, Kaštel
Sućurac.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:
Osnovna škola kneza Mislava.
Sjedište Škole je u Kaštel Sućurcu.
Adresa Škole je Braće Radić 6.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu.
Škola je upisana u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 5.
Naziv Škole ističe se na svim objektima u kojima Škola obavlja svoju djelatnost.
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE
Članak 6.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik školskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
Ravnatelj može ovlastiti pojedine radnike Škole da potpisuju uvjerenja i potvrde o činjenicama o
kojima se u Školi vodi službena evidencija.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 7.
Škola u pravnom prometu koristi:
- pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
- pečat promjera 38 mm i dva pečata promjera 25 mm koji sadrže naziv i sjedište Škole, ali
bez grba Republike Hrvatske.
- štambilj četvrtasta oblika širine 70 mm, a dužine 50 mm i u njemu je upisan puni naziv i
sjedište Škole.
Pečatom s grbom Republike Hrvatske ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje te akti koje
Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka i štambilj služe za redovito administrativnofinancijsko poslovanje.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 8.
Škola ima Dan škole koji se obilježava 23. travnja.
II. DJELATNOST ŠKOLE
OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja se kao javna služba.
Pored djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, Škola može obavljati i druge djelatnosti
koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu
ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.
RAD ŠKOLE
Članak 10.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
Škola obavlja djelatnost na osnovi propisanog nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa, a u skladu s rješenjima nadležnog
Ministarstva.
Školski kurikulum donosi na prijedlog učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja
školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.

Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi školski
odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program rada te školski
kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno.
Rad u Školi odvija se u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i programom rada.
UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 13.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 14.
Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj
skupini.
Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje odlukom Ured državne uprave u županiji ovlašten za
poslove obrazovanja uz prethodno mišljenje osnivača Škole.
PRODUŽENI BORAVAK I PREHRANA UČENIKA
Članak 15.
Za učenike Škole može se organizirati produženi boravak.
Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi sukladno propisanim
standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrzovanja.
Škola organizira prehranu učenika dok borave u Školi u skladu s propisanim normativima koje
donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.
IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 16.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih potreba i
interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom
rada i programom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima učiteljsko
vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 17.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode
koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na način utvrđen u prethodnom stavku moraju se posebno evidentirati i
mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
Škole.

Članak 18.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno-obrazovni rad s
učenicima.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama,
drugim prikladnim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.

Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu, a djelatnost knjižnice je sastavni dio
obrazovnog procesa.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
Ustrojstvom Škole osigurava se:
- povezivanje svih oblika rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i
poslova,
- pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.
Članak 22.
Škola obavlja djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta u sjedištu Škole u Kaštel Sućurcu.
Članak 23.
U Školi se ustrojavaju četiri službe:
1. Stručno-pedagoška služba koja obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada
Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom
rada Škole i školskim kurikulumom.
2. Pravno-kadrovska služba koja obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, poslove čuvanja
pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada
Škole.
3. Računovodstveno-financijska služba koja obavlja računovodstvene i knjigovodstvene
poslove te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim
planom i programom rada Škole.

4. Pomoćno-tehnička služba koja obavlja poslove tehničkog održavanja i rukovanja
opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša i druge poslove u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada
Škole.
ETIČKI KODEKS I KUĆNI RED
Članak 24.
Unutarnji život i rad Škole uređuje se kućnim redom.
Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja i
- način postupanja prema imovini.
Školski odbor donosi kućni red nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću te vijeću roditelja i
vijeću učenika.
Školski odbor donosi etički kodeks nesposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školskoj
ustanovi nakon provedene rasprave na učiteljskom vijeću te vijeću roditelja i vijeću učenika.

IV. ŠKOLSKA TIJELA
1.UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 25.
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor:
- donosi opće akte Škole
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi školski kurikulum
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi
- određuje predstavnika Škole u postupku utvrđivanja odgovornosti Škole za kaznena djela
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja

-

daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa
odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge
odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
predlaže statusne promjene
predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole,
o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju nekretnine imaovine škole odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 26.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće,
člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem radnici Škole prema
odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo
jednog člana.
Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi kazneni
postupak zbog počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 27.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za člana školskog odbora iz reda
roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
Ako člana školskog odbora ne bira radničko vijeće, predlaganje i imenovanje člana školskog odbora iz reda
radnika obavlja se na skupu radnika.
Sjednice iz stavka 1. i skup radnika iz stavka 2. ovoga članka trebaju se održati najmanje 15 dana prije isteka
mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti svaki član
učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja nazočan na
sjednici vijeća roditelja.
Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
Svaki učitelj ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana školskog odbora.
POPIS KANDIDATA
Članak 29.

Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu odnosno istaknuli
osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 30.
O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća roditelja
glasuju tajno prema članku 174. ovoga statuta.
Za članove imenovani su učitelji ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je dobio najveći
broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća roditelja.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja. Za člana
školskog odbora izabran je kandidat sa većim brojem glasova.
Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. ovoga članka izbrojava javno predsjedatelj sjednice.
Kod ponovljenog glasovanja glasove na glasačkim listićima iz stavka 3. ovoga članka izbrojava javno
predsjedatelj sjednice.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 31.
O imenovanju članova školskog odbora na sjednicama vijeća vodi se zapisnik.
Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 1. ovoga članka, sa popisom imenovanih članova školskog odbora
dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 32.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva konstituirajuću
sjednicu školskog odbora.
Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član školskog
odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta pojedinog
člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član školskog odbora
prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na mandat školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice školskog odbora.
STATUS PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 36.
Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- prebrojava glasove članova kod odlučivanja i proipćava rezultate glasovanja
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora.
Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada zamjenjuje
predsjednika.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 37.
Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.
RADNA TIJELA
Članak 38.
Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje zadaće zbog
koje se radno tijelo osniva i koje su pristale na imenovanje.
Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
Članu školskog odbora dostavlja se poziv na sjednicu te materijali koji su mu potrebni za redovno ispunjenje
članskih obveza.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 40.
Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i druge informacije i osobne podatke
koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema općim propisima obveznog
prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o svom
članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 42.
Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice školskog odbora održavaju se prema planu rada školskog odbora.
Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.

SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 43.
Sjednice saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice saziva zamjenik predsjednika.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traže najmanje četiri člana, ravnatelj, osnivač ili kada je ured
državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.
Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika odbiju postupiti prema stavku 3. ovoga članka, sjednicu školskog
odbora mogu sazvati četiri člana školskog odbora.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sazivatelji sjednice između sebe biraju predsjedavatelja sjednice.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 44.
Uz članove školskog odbora i ravnatelja na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na
sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji predstavljaju poslovnu ili
drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost
članova i ravnatelja.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 45.
Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj i tajnik
ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s predmetima za raspravu na sjednici.
Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a odluke donose
pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili precizno urađen ili
dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
DNEVNI RED
Članak 46.
Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik školskog odbora.
Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:
- da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i odlučivati
- da dnevni red ne bude preopsežan
- da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni, potkrijepljeni
podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspravljati i
odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU
Članak 47.
Poziv za sjednicu dostavlja se:
- članovima
- ravnatelju
- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

Poziv za sjednicu može biti e-mailom, usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na na oglasnoj
ploči.
U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.
PREDSJEDAVATELJ
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika
(u daljem tekstu: predsjedavatelj).

POČETAK SJEDNICE
Članak 49.
Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina članova školskog
odbora.
Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjedavatelj
započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE
Članak 50.
Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red sjednice.
Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom
redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili tajnik, te osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju se
materijal odnosi.
Kada su članovima dostavljeni prijedlozi ili nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je dužan kratko
objasniti obilježje tih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.
Na sjednici nitko ne može sudjelovati u raspravi dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom predmetu ako on to zatraži
zbog razjašnjenja.
TIJEK RASPRAVE
Članak 53.
Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje predsjedavatelja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku koji je već
raspravljao o istom predmetu.
Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem sudionici koji su
se prvi put prijavili za raspravu.
PRIDRŽAVANJE PREDMETA DNEVNOG REDA

Članak 54.
Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja, predsjedavatelj ga
treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje sudjelovanje u raspravi
o toj točki dnevnog reda.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 55.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima se
raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme njegova
izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 56.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom
predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podatci za iduću
sjednicu.

ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 57.
Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja
izlaganja.
Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom predmetu,
zaključit će raspravu.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o pojedinom
predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako je predmet dovoljno razmotren i o njemu
se može validno odlučiti.
ODRŽAVANJE REDA
Članak 58.
Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga statuta ili na drugi način
remeti rad sjednice, predsjedavatelj je ovlašten upozoriti na primjereno ponašanje.
Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten zatražiti od nje
da napusti sjednicu.
Ako upozorena osoba ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, predsjedavatelj treba prekinuti sjednicu.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 59.
Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.
Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj
članova.
Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 60.

Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za održavanje
sjednice
- kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red
prema članku 58. ovoga statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti konzultacije.
Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica nastavi.
Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 59. ili 60. ovog statuta, predsjedavatelj izvješćuje
članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu s člankom 47. stavak 2. ovoga statuta.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
Kada se nakon završene rasprave treba odlučiti o nekoj točci dnevnog reda, pristupa se glasovanju.
Prijedlog odluke, rješenja, zaključka ili suglasnosti koje se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom
dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.

GLASOVANJE
Članak 63.
Pravo glasovanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.
Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali
bez prava glasovanja.
Članovi školskog odbora glasuju javno, osim kada je zakonom, ovim statutom, ili prethodnom odlukom
školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv oblikovanog prijedloga akta.
Kod tajnog glasovanja, tajnik :
- izrađuje glasačke listiće
- na listiću ispisuje način glasovanja
- ovjerava listiće pečatom škole
- uručuje glasački listić svakom glasaču
- evidentira preuzimanje glasačkog listića.
Članovi glasuju tajno tako da ispravno ispune glasački listić.
Prebrojavanje glasova na glasačkim listićima obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik evidentira
prebrojene glasove.
ODLUČIVANJE
Članak 64.
Akti školskog odbora validni su kada su za prijedlog akta glasovala najmanje četiri člana.

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Kada odlučivanje nije bilo svrhovito, na zahtjev najmanje četiri člana školskog odbora ili ravnatelja
glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 65.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima odlučeno,
predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 66.
O tijeku sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano.
Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to ugovorna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice osigura
predsjednik.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 67.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 68.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
Uz poziv za sljedeću sjednicu školskog odbora dostavlja se zapisnik sa predhodne sjednice.
Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili raspravu. O zahtjevu
člana za ispravkom odlučuje školski odbor.
Zahtjev člana iz stavka 2. ovoga članka, odluka školskog odbora i ispravak unose se kao dodatak zapisniku.
Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.

Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnik se umnožava u potrebnom broju primjeraka.
Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku, jedan primjerak ravnatelju,
a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 71.
Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan tekstu akta iz
stavka 1. ovoga članka.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 72.
Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev prema propisima
o pravu na pristup informacijama.
Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu
registraturnog i arhivskog gradiva.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 73.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 74.
Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog školskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
- kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema propisima o zaštiti
od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi.
Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen članstva.
Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima određenim ovim statutom, a članu izabranom na dopunskim
izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
Kada ured državne uprave u županiji donese rješenje o raspuštanju školskog odbora ravnatelj je dužan
svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja i druge raspoložive isprave koje se odnose na
raspuštanje školskog odbora, u roku do osam dana od dana dostave rješenja školi.
Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu se
imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
2.RAVNATELJ

OBILJEŽJE RAVNATELJA
Članak 76.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 77.
Ravnatelj škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja propisane zakonom.
Iznimno osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za ravnatelja može biti imenovana za ravnatelja ako u
trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obnaša dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom
mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 78.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje škola prema odluci školskog odbora
najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja . Škola objavljuje natječaj u „Narodnim
novinama“ i na svojim mrežnim stranicama.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, rok u kojemu se
primaju prijave na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja, isprave kojima
se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta te način i rok u kojem će kandidati biti izviješteni o rezultatima
imenovanja.
U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog ostvarivanja prednosti
zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj izrijekom pozovu na propis koji im jamči
prednost zapošljavanja i uz prijavu dostave sve propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
POPIS ISPRAVA
Članak 79.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta koji se odnose
na završeni studij, odnosno stručnu spremu i pedagoške kompetencije, položen stručni ispit ili oslobođenje
od obveze polaganja stručnog ispita, radno iskustvo i dokaz da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj
protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti Program rada za mandatno
razdoblje
Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za kandidate pribavlja uz njihovu suglasnost aktualni ravnatelj
prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 80.
Nakon završetka natječajnog roka školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na natječaj za
ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete za
ravnatelja.
Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.

Provjerom natječajne dokumentacije utvrđuje se ispunjenost natječajnih uvjeta za imenovanje ravnatelja.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 81.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta provodi se na sjednici školskog odbora
vrednovanje dodatnih kompetencija iz : - poznavanja stranog jezika
- poznavanja osnovnih digitalnih vještina
- iskustva rada na projektima.
Dodatne kompetencije vrednuje se bodovima 0 (nula) ili 1 (jedan) na temelju privatnih ili javnih isprava
dostavljenih uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja.
Školski odbor, odnsono svaki član školskog odbora nazočan na sjednici školskog odbora vrednuje bodovima
dodatne kompetencije na sljedeći način:
Poznavanje stranog jezika - prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (svjedodžba,
potvrda o položenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, osobna izjava kandidata uz životopis).Ako je
priložena dokumentacija o poznavanju stranog jezika - 1 bod, a ako nema priložene dokumentacije - 0
bodova
Osnovne digitalne vještine – prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (uvjerenje,
certifikat, potvrda, svjedodžba, osobna izjava kandidata uz životopis).Ako je priložena dokumentacija o
poznavanju osnovnih digitalnih vještina - 1 bod, a ako nema priložene dokumentacije - 0 bodova
Iskustvo rada na projektima - prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (potvrda ili
isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata uz životopis).Ako je
priložena dokumentacija o iskustvu rada na projektima - 1 bod, a ako nema priložene dokumentacije - 0
bodova
Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova školskog odbora prema članku
63. ovoga Statuta.
LISTA KANDIDATA
Članak 82.
Na temelju zbrojenih bodova utvrđuje se redoslijed i lista kandidata.
Na listi kandidata se upisuju dva ili više kandidata koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova.
Kandidati koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova, a ostvaruju prednost zapošljavanja prema posebnim
zakonima, upisuju se jedini na listu.
Za kandidate iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, tajnik izrađuje listu s naznakom broja bodova i ostvarivanjem
prednosti i priprema presliku natječajne dokumentacije za svako tijelo ovlašteno za izražavanje stajališta kod
imenovanja ravnatelja.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati. Iznimno od stavka 5. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili
jednak drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo
osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
PLENARNA SJEDNICA
Članak 83.
Nakon utvrđivanja liste kandidata iz članka 82. ovoga Statuta predsjednik školskog odbora saziva plenarnu
sjednicu školskog odbora.
Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga članka predsjednik školskog odbora poziva članove školskog
odbora, ravnatelja, predsjedavatelja sjednice učiteljskog vijeća, predsjednika vijeća roditelja, radničkog
vijećnika i tajnika.
Predsjedavatelj sjednice učiteljskog vijeća je jedan od članova Školskog odbora iz reda učiteljskog vijeća, a
utvrđuje se međusobnim dogovorom članova Školskog odbora iz reda učiteljskog vijeća.

DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA
Članak 84.
Nazočni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će kandidati s liste
predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora, učiteljskog vijeća, vijeća
roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program rada za mandatno razdoblje.
Zajedničkoj sjednici iz stavka 2. ovoga članka predsjedava predsjednik školskog odbora.
Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, već se utvrdi predstavljanje programa rada
za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama školskog odbora, učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa
radnika, ovlašteni sazivatelji sjednica i skupa radnika trebaju priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice
za predstavljanje programa rada.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 85.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica odnosno održavanja skupa radnika za predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje tajnik izvješćuje kandidate s liste, a listu i preslike prijave i natječajne
dokumentacije kandidata, uručuje svakom sazivatelju sjednice, odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 86.
Kandidat s liste može na sjednici odnosno skupu radnika usmeno obrazložiti svoj program rada za mandatno
razdoblje u vremenu koje mu odobri predsjedatelj sjednice, odnosno skupa radnika ,ali bez nazočnosti
drugih kandidata.
Članovi školskog odbora, članovi vijeća i radnici mogu na sjednici školskog odbora i vijeća te skupu radnika
kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti osnovnog
školstva.
Osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji
prema propisima ima obilježje diskriminacije.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA
Članak 87.

Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja predsjedavatelji
vijeća i skupa radnika :
-

sazivaju sjednicu vijeća odnosno skup radnika
predsjedavaju sjednicom odnosno skupom radnika
utvrđuju broj nazočnih na sjednici vijeća odnosno skupu radnika
u suradnji s tajnikom osiguravaju popis glasača i izradu odgovarajućeg broja glasačkih
listića i glasačkih kutija
neposredno uručuju, uz evidenciju, glasački listić pojedinom glasaču
osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja

GLASOVANJE
Članak 88.

Na početku sjednice vijeća odnosno skupa radnika predsjedatelj iznosi podatke o kandidatima za
ravnatelja.
Nakon čega se pristupa glasovanju popunjavanjem glasačkih listića. Glasovanje je tajno.
Na glasačkom listiću ispisuje se način njegova popunjavanja.
Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici vijeća i svi radnici škole nazočni na skupu
radnika.

Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću kutiju.

PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 89.
Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika javno
prebrojava glasove.
Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
Nakon prebrojavanja i zbrajanja glasova predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa radnika
javno priopćuje nazočnima rezultate glasovanja i promovira kandidata s najvećim brojem
glasova.
Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja
prema članku 30. ovoga statuta.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 90.
Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi pisani zaključak o stajalištu vijeća,
odnosno skupa radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na funkciju ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i radnika u školskom odboru da kod imenovanja
ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju za imenovanje promoviranog ravnatelja
Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika.
DOSTAVA ZAKLJUČKA
Članak 91.
Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz
članka 90. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane sjednice vijeća, odnosno
skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 92.
Nakon primitka zaključka o stajalištu učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika školski odbor
imenuje za ravnatelja kandidata sa liste. Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim
glasovanjem u skladu sa člankom 63. stavkom 4. ovoga statuta. Odlukom o imenovanju određuje se početak
mandata ravnatelja. Za imenovanog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti. Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije
suglasnost za imenovanog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti.
O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik školskog odbora izvješćuje sve sudionike natječaja
za imenovanje ravnatelja prema članku 42. Zakona o ustanovama.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 93.
Nakon početka mandata između Škole i ravnatelja sklapa se ugovor o radu.
Predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem sklapa ugovor o radu na pet godina u
punome radnom vremenu.

Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika,
taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna
mandata.
Osoba iz stavka 2. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku
od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 94.
Ravnatelj:
-

-

predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
vodi poslovanje Škole
sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
zastupa i predstavlja Školu
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
odlučuje o prigovoru i žalbi u upravnim stvarima i prigovoru u neupravnim stvarima
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
imenuje povjerenstvo i druga radna tijela za izradu pojedinih akata ili obavljanja poslova važnih
za školu
dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i
program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine
određuje učitelja za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
imenuje razrednike
provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu
suglasnost školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa
odlučuje i sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina
i pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna (neto), a
iznada 70.000,00 do 100.000,00 uz suglasnost školskog odbora, a iznad iznosa od 100.000,00
kuna uz suglasnost osnivača
dostavlja uredu državne uprave statut u roku do osam dana od dana donošenja
izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti
razmatra predstavke građana u svezi s radom škole
izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora

-

izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 95.
Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt tijela škole, osim pojedinačnih akata čija se valjanost
preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim aktom, upozorit
će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja tijelo škole ne promijeni prijeporni akt, odnosno
stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata
Škole da takav akt obustavi od izvršenja.
Do ocjene nadzornog tijela o validnosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe toga akta.

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 96.
Ravnatelja razrješava školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen:
- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
- kada krši ugovorne obveze
- kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole
- ako mu je izrečena sigurnosna mjera obavljanja dužnosti
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, određuje ravnatelju da se u roku tri dana
očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka,
školski odbor odlučuje o razrješenju.
Kada školski odbor razmatra razrješenje ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora, prijedlog će
razmotriti u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama, aktualni
ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja ponuditi će razriješenom ravnateljeu sklapanje sporazuma o
prestanku ugovora o radu.
Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o ustanovama, aktualni
ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost školskog odbora, razriješenom ravnatelju će
otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec dana.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 97.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru škole zamjenjuje
učitelj ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana učiteljskog vijeća koji koji se prethodno suglasi s
imenovanjem.

Ravnateljeva zamjena obavlja u okviru škole poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do ravnateljeva
povratka.
Ravnateljeva zamjena može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz ravnateljevu pisanu
punomoć.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu imenovanu za zamjenu ravnatelja i imenovati
drugoga člana učiteljskog vijeća.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 98.
Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovan učitelj ili stručni suradnik koji se prethodno suglasio s
imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati učitelj ili stručni suradnik kojemu je kao izabranom
kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja duužnosti
ravnatelja imenovati drugog učitelja ili stručnog suradnika.
Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 99.
Škola ima tajnika.
Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički
diplomski stručni studij javne uprave.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj može za tajnika
škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.
3.STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- učiteljsko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 100.

UČITELJSKO VIJEĆE
Članak 101.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici
Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik

- utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave (gradskog ureda) i roditelja učenika uvjete i način
pohađanja stranog jezika u drugoj školi
- osniva stručne aktive
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj
ploči škole
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 102.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda i ocjenu iz
vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o ocjeni učenika
prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 103.
Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. a
slučaju njegove spriječenosti ravnatelj ili član stručno razvojne službe Škole.
Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda
- izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
- podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje roditelje učenika o izboru učenika za čelnika razrednog odjela
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

V.

OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA

Članak 104.
U Školi se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju.
Ugovore iz stavka 1. ovoga članka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.
RADNICI ŠKOLE
Članak 105.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom.
Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 106.
Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati, pratiti znanstvena
dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks neposrednih
nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Učitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili nadležnom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja
u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 107.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja i
pravilnikom o radu.

VI.

UČENICI
UPIS UČENIKA

Članak 108.
Dijete postaje učenikom upisom u školu.
Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio ured državne uprave u županiji.
Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina života, koje je
hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete – stranca koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo
šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je odobren stalni boravak, privremeni boravak ili
mu je odobrena privremena zaštita.
Škola će prema rješenju ureda državne uprave u županiji upisati i dijete u prvi razred koje do 31. ožujka
tekuće godine nema šest godina života.
Sve pravne poslove u ime i za račun učenika poduzima roditelj ili skrbnik.

PRAVO UPISA
Članak 109.
U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 108. ovoga statuta za koju je stručno povjerenstvo
utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
ROKOVI UPISA

Članak 110.
Redovni upis u prvi razred Škola provodi u svibnju i lipnju. Izvanredni upis provodi se do početka školske
godine.
Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje imenuje ravnatelj.
PODATCI ZA UPIS
Članak 111.
Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice,
isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi dostavi ovlašteno stručno
ili upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 110. ovoga statuta prikuplja dopuštene osobne podatke o
djetetu te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i unošenje podataka u
pedagošku dokumentaciju.
EKVIVALENCIJA INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 112.
Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje temeljem
rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za priznavanje inozemne
obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i dopušteni zahtjev i uz njega priložiti:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 113.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje učiteljsko
vijeće rješenjem.
Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i izradu
prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju inozemne
obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 114.
Učenik koji je pohađao drugu osnovnu školu može prijeći u ovu Školu i nastaviti školovanje u okviru istoga
programa.
O zahtjevu učenika za prelaskom i nastavkom školovanja o ovoj Školi odlučuje rješenjem učiteljsko vijeće.
Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i uz dostavu rješenja
zatražiti od te škole ispis učenika i dostavu prijepisa ocjena.
ISPIS UČENIKA
Članak 115.
Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, ispisuje učenika u
roku do sedam dana od dana promitka obavijesti o upisu učenika u drugu Školu i u matičnoj knjizi upisuje
nadnevak ispisa iz Škole.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Članak 116.
Učenik ima pravo:
- na zaštitu osobnih podataka
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 117.
Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su opravdati
roditelj ili skrbnik.
Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u čuvanju
imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl.
Roditelj ili skrbnik može više puta tjekom nastavne godine opravdati izostanak učenika, ako je pravodobno
podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri dana roditelj ili skrbnik opravdava samo liječničkom
ispravom.
Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema odobrenju :
- učitelja s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- učiteljskog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 118.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti ured državne
uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu
skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 119.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje
učitelj nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet kao i ocjena iz vladanja utvrđuje se javno u
razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Članak 120.
Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta
upućuju se na dopunski nastavni rad.
S dopunskim nastavnim radom započinje se nakon završetka nastavne godine.
Ako se učeniku četvrtog do osmog razreda nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna ocjena,
učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje odredi učiteljsko
vijeće.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih predmeta, upućuju se
na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz stavka 1. ovoga članka koji nije
položio popravne ispite.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 121.
Ispitno povjerenstvo iz članka 120. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA
Članak 122.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela prema obilježju nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje učiteljsko
vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 123.
Pisani dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 124.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 125.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 126.
Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog nastavnog
predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
učiteljskom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje učiteljsko vijeće uz njihovu suglasnost.

Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz vladanja može u roku do dva dana
od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 121. do 125. ovoga Statuta.
Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za polaganje
ispita.

KONAČNOST OCJENE
Članak 127.
Ako je povjerenstvo iz članka 126. ovog statuta kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo prolaznu
ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje se na zakonski dopunski nastavni rad.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 128.
O tijeku polaganja ispita pred povjerenstvom vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 129.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 130.
Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se :
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 131.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko potrebno.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
Rokove polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje razredno vijeće.

POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 133.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 131. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 134.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom
ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo polaganje ispita nakon prestanka
razloga spriječenosti.
Teret dokazivanja razloga iz stavka 1. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 135.
Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na njegov
zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema članku 159. Zakona o općem upravnom postupku.
POHVALE I NAGRADE
Članak 136.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje mogu biti
pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 137.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- istaknuće, uz privolu učenika, njegovih podataka u medijima i na prigodnim
manifestacijama.
NAGRADE
Članak 138.
Nagrade su:

- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl
- putovanja na stručne, kulturne ili športske događaje
- novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 139.
Pohvale i nagrade iz članaka 137. i 138. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i
sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA
Članak 140.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i pravne osobe
izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko vijeće.

Članak 141.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 142.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA
Članak 143.
Pisana pohvala iz članka 141. i pisana isprava iz članka 142. stavka 1.ovoga statuta izdaje se na obrascu koji
utvrđuje učiteljsko vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu ispravu
ravnatelj.

VII.

RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL

Članak 144.
Razredni odjel formira se od učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istoga razreda.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika razrednog odjela za
tekuću školsku godinu.
Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi.
Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 145.
Svi čelnici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice
do izbora predsjednika vijeća učenika.

Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 146.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u
obrazovanju
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- raspravlja o donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 147.
Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika,
bez prava odlučivanja.
Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na sjednicu na kojoj
raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII. RODITELJI I SKRBNICI

STATUS RODITELJA
Članak 148.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima ili skrbnicima
učenika putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja i skrbnika o učenikovoim postignućima te
pedagoškim mjerama.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelja i skrbnika sa svim sadržajima obuhvaćenim
nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na školskim mrežnim stranicama,
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetima i/ili interdisciplinarnim i posebnim
programima.
Za sudjelovanje učenika u nekom od sadržaja iz stavka 3. ovog članka roditelji daju suglasnost.
Za uključivanje učenika u izbornu nastavu i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan
područja poslovanja škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 149.
Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.

Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
OBVEZE RODITELJA
Članak 150.
Roditelj odnosno skrbnik dužan ju ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa
Školom.
Roditelj odnosno skrbnik obvezan je Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 151.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 152.
Roditelji učenika na početku školske godine na prvom sastanku razrednog odjela iz svojih redova biraju za
tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći
broj glasova nazočnih roditelja.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.
KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 153.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira presjednik i
zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 154.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
etičkog kodeksa i kućnog reda
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojnoobrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima te

-

IX.

obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA

Članak 155.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja
usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov
zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te mogućnostima
neposrednog uvida u njihov rad
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad školskih
tijela
- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju medijima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata te drugih propisanih informacijama na svojim
mrežnim stranicama.
- obavješćivanjem medija o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i
omogućavanja im nazočnosti na skupovima.
X.

POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE

Članak 156.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima učenika, roditelja, drugih građana i
pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima, roditeljima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 157.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na koji su način
saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

XI.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 158.
U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu zadaća od
javnog interesa i svih javnih obveza škole.

U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je ispitanik dao
privolu.
Osobni podatci će se u Školi obrađivati zakonito i pošteno.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 159.
Svakome je u Školi zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička
mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih
podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o
spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrada osobnih podataka je dopuštena ako je:
a) ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Škole ili
ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri
u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava ili kolektivnog ugovora;
c) obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik
fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 160.
Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom zaštitom osobnih podataka, on treba osigurati
zaštitu radom službenika za zaštitu podataka.
Ravnatelj uređuje poslove službenika za zaštitu podataka sklapanjem ugovora o radu ili ugovora o djelu.
Kada ne postoji mogućnost uređivanja poslova službenika za zaštitu podataka prema stavku 2. ovoga članka,
ravnatelj može sa drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko obavljanje poslova službenika
za zaštitu podataka.

XII.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA

Članak 161.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev :
a. neposrednim davanjem informacije
b. davanje informacije pisanim putem
c. uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
d. dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
e. na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 162.
Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog zahtjeva.
Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena bilješka, a kada je
podnesen putem elektronske komunikacije, zabilježiti će se kao pisani zahtjev.

RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 163.
O zahtjevu korisnika iz članka 162. ovoga statuta odlučiti će se najkasnije u roku do 15 dana od dana
podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj informaciji prema
propisima i pod redovnim okolnostima.
Škola će odbiti zahtjev korisnika:
f. kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
g. ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog interesa
h. ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
i. ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi.
O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 164.
Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup informacija, on treba
osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu, ugovora o
djelu, ili ugovora o volontiranju.
NADOKNADA
Članak 165.
Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknada stvarnih
troškova.
Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje školski odbor kod donošenja financijskog plana.
XIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 166.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 167.
Učitelji su dužni prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno u svezi s
obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio godišnjeg
plana i programa rada Škole.

XIV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE

Članak 168.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.

FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 169.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i
područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.
Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola će koristiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
DOBIT I GUBITAK
Članak 170.
Kada škola o obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti.
Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV.

ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 171.
Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade na
sjednicama.
Sjednice vijeća održavaju se prema planu rada.
Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik vijeća pozove na
sjednicu.
SAZIVANJE I PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM
Članak 172.
Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
a. učiteljskog vijeća, ravnatelj
b. razrednog vijeća, razrednik
c. vijeća roditelja, predsjednik vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
d. vijeća učenika, predsjednik vijeća učenika.
Kada ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu sazvati sjednicu ili predsjedavati sjednici,
ovlaštene su ovlastiti člana vijeća za sazivanje sjednice i predsjedavanje sjednicom.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 173.
Predsjedavatelj sjednice na početku sjednice utvrđuje se broj nazočnih članova.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 174.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom odlukom vijeća
određeno da se glasuje tajno.
Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.
Članovi vijeća glasuju tajno ispravnim popunjavanjem glasačkog listića. Glasačke listiće priprema i na
njima ispisuje način glasovanja tajnik škole.
Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

Članak 175.

XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 176.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 177.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o radu školske knjižnice,
- Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje,
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva,
- Pravilnik o kućnom redu škole,
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Poslovnik o radu Školskog odbora,
- Poslovnik o radu školskih vijeća,
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi
- drugi akti u skladu sa zakonom i ostalim propisima.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 178.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 179.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom pojedinom aktu nije
određen dulji rok njegova stupanja na snagu.

PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 180.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene
određen neki kasniji dan.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 181.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 161. ovoga statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 182.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose školski
odbor, školska vijeća i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 183.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.
XVII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 184.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Škole (Klasa:
012-03/17-01/2; Urbroj: 2134/01-14-01-17-1 od 28.8.2017. godine) koji je obuhvaćao:
− odredbe temeljnog Statuta koje nisu mijenjane, utvrđenog na sjednici Školskog odbora
održanoj 10. studenog 2011. god. na koju je Osnivač dao svoju prethodnu suglasnost (Klasa:
021-04/12-02/81, Ur.broj: 2181/1-01-12-1 od 29. ožujka. 2012. god.);
− Izmjene i dopune Statuta utvrđene na sjednici Školskog odbora održanoj 27. ožujka 2013.
god. na koje je Osnivač dao svoju prethodnu suglasnost (Klasa: 021-04/13-02/83, Ur.broj:
2181/1-01-13-1 od 28. veljače 2013.) i
− Izmjene i dopune Statuta utvrđene na sjednici Školskog odbora održanoj 26. ožujka 2015. na
koje je Osnivač dao svoju prethodnu suglasnost (Klasa:021-04/15-02/212, Ur.broj: 2181/101-15-1 od 28.srpnja 2015. ) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Članak 185.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Klasa: 012-03/18-01/___
Urbroj: 2134/01-14-01-18-1
Kaštel Sućurac, _____________.
Predsjednik Školskog odbora
_______________________

Statut je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole dana ______________________.

Ravnatelj
_________________

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12.,
86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Milana Begovića, Vrlika uz prethodnu suglasnost
osnivača, Splitsko dalmatinske županije
Klasa: ---------------------, Ur. broj: ---------------------- dana ------------------------- donosi:

PRIJEDLOG

STATUTA

OSNOVNE ŠKOLE MILANA BEGOVIĆA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja tijela
upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Milana Begovića (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: osnivač).
Splitsko dalmatinska županija postala je osnivačem Škole na temelju članka 105. Zakona o osnovnom školstvu (NN br.
59/01). Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 602-02/01-01/01; URBROJ: 5030108-02-1 od 24. siječnja
2002.godine) te Odluke Ministarstva prosvjete i sporta o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama osnovnog
školstva od 20. veljače 2002. godine (KLASA: 602-02/02-01/164; URBROJ: 532/1-02-1).
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Božo Bilić-Marjan“ .
Članak 4.

Naziv Škole je Osnovna škola Milana Begovića.
Sjedište Škole je u Vrlici, Trg dr. Franje Tuđmana 6.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište u kojoj obavlja djelatnost.
Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i
sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 23 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole,
3. jedan pečat četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
4. jedan prijemni štambilj, četvtrtastog oblika.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola donosi u
obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Pečat iz stavka 1. točka 2. i 3. i štambilj iz stavka 1. točka 4. koriste se u svakodnevnom poslovanju Škole.
Prijemni štambilj se koristi kod evidencije primljene pošte.

O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz reda članova
Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole. U slučaju spriječenosti ravnatelja
da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) istu predlaže i bira Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3) dana od
donošenja.
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju (V.), a nadnevak se određuje Godišnjim planom i programom rada.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome, vođenje evidencija o učeničkim
postignućima,
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima, obvezama
ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema
odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.

Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada
i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojnoobrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole te podatke o ostalim aktivnostima u

funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.
Godišnji plan i program donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja.
Godišnji plan i program obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te
objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmeta i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća i
ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te objaviti na
web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu sa prostornim,
kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem
planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne predmete,
raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i Državnom
pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s Državnim pedagoškim
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola
organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih
sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim kurikulumom, a temelje se na
načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.

Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su rezultat rada
učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke
zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama, ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i drugo.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja, škola može
izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu
utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno-knjižnične djelatnosti je u funkciji
ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška,
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno
obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručnopedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika,
poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge
poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno
vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
način postupanja prema imovini i druga pitanja važna za rad škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.

Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks neposrednih
nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje Kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije utemeljeno
radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest (6) imenuje i razrješuje:
- učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje prema članku 119., st.
3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja se na
sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni članovi
Učiteljskog vijeća.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu prema
abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora,
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor,
3. prezime i ime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno. Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća. Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu glasački listić i
objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu kandidata prema
broju dobivenih glasova.
Ako u postupku izbora dva ili više kandidata imaju isti broj glasova glasovanje se ponavlja za te kandidate, osim ako
dva kandidata koji imaju najveći broj glasova dijele prvo mjesto.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda postupka ili
propusta izbornog povjerenstva. U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuju se dva (2) člana iz reda učitelja koji su dobili najviše glasova i koje će Učiteljsko vijeće imenovati
u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća
roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni članovi na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa
stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja koji je dobio najviše glasova nazočnih članova i kojeg će Vijeće
roditelja imenovati u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je imenovana većina
članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
- verifikacija mandata članova Školskog odbora,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno
dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.

Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje vođenje
sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
- priprema i razmatra materijale za sjednicu,
- vodi sjednice Školskog odbora,
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata,
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o radu kolegijalnih
tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog
odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici određuje osobu iz
reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog odbora ili
ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja te
zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se šalju poštom ili e-poštom ili se osobno uručuju u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog
reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim
pitanjima u svezi s dnevnim redom, kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole u roku određenom
u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
Sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se održati i elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu mail adresu,
uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora
očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina članova
tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s posebnim
propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje
redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena odluka ili
zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala, predložene odluke ili
zaključka.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to potrebno
zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji je već
govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje
sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45. - 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog broja
članova.
Članovi školskoga odbora u pravilu odlučuju javnim glasovanjem.
Članovi školskoga odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno donose odluku.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili
obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 53.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od
radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne
skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 54.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj
ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i poslovanje Škole
donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 55.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se
dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio izabran raniji
član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta za članove Školskog odbora koje
imenuje Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.

Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

Članak 56.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi – najkasnije u roku od 60
dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi,
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i stručnog
suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru i ako u
postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor,
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze odnosno obavlja
poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole,
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora.

Pisani prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.
Članak 57.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 58.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.

Članak 59.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole .
Članak 60.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:
-

imenuje ravnatelja Škole odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra,
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole te uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja,

-

-

-

donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje,
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu Europske unije ili
fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu Europske unije ili
fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za
kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu
sposobnost,
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00
kuna (bez PDV-a),
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do
100.000,00 kuna (bez PDV-a),
uz suglasnost osnivača odlučuje:
o promjeni djelatnosti Škole,
o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
o promjeni naziva i sjedišta Škole,
o statusnim promjenama škole,
o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi,
bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim
aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo,
razmatra rezultate obrazovnog rada,
osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 61.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od
dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se ponavlja.
Članak 62.
Uvjeti za ravnatelja utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 63.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i program
rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju jesu poznavanje stranoga jezika, osnovne digitalne
vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se
ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu
za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o
izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava te dokazi o
ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti.

Članak 64.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a predsjednik
Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se nakon otvaranja razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom, Školski odbor vrednuje
bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike prema
priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodžba ili diploma, javna isprava o izvršenom
testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina):
- razina A2 ili viša ili razina stečena na studijskim programima stranih jezika nosi jedan (1) bod
Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (diploma, uvjerenje,
certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe):
- početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena na studijskim programima
informatike i/ili računarstva nosi jedan (1) bod
Priprema i pisanje projekta na državnoj i međunarodnoj razini, a svaki projekt nosi dva (2) boda. S dodatna dva (2)
boda po projektu vrednuje se i svaka godina trajanja projekta.
Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na školskoj, županijskoj, državnoj ili
međunarodnoj razini, a svaki projekt nosi 1 bod. S dodatnim jednim (1) bodom po projektu vrednuje se i svaka godina
trajanja projekta.
Rad na projektima dokazuje se potvrdom/uvjerenjem odnosno drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju u radu
na projektima.
Članak 65.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor utvrđuje listu
dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno Skupu
radnika, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
Članak 66.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno Skupu radnika dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji
ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj bodova osoba
koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više kandidata imaju
jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj
se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Članak 67.

U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji su
ponude dostavili u propisanom roku te provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata i sastavljena
lista kandidata za ravnatelja Škole, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup
radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama ovog
statuta.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje.
Kandidati će biti obaviješteni i pozvani predstaviti program rada. Obavijest o mjestu i vremenu
održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskoga odbora
kandidatima će se dostaviti na adresu stanovanja naznačenoj u prijavi ili putem mrežne stranice
škole i oglasne ploče škole.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa radnika i Školskoga odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak
koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 68.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće izabere za
predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a Skup radnika član Školskog
odbora izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa radnika .

U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog
glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
školski odbor.

Članak 69.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku, sukladno članku 64. statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje. Ako je na listi kandidata zaokružen samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata,
glasački listić je važeći.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Članak 70.

Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju jednak i najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem
glasova nazočnih članova, osim u slučaju ako jedan kandidat sa istim najvećim brojem glasova
ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju, glasovanje se ne ponavlja nego je
izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 68. stavci 4. i 6. ovog statuta koji se dostavljaju
školskome odboru.
Članak 71.
Na sjednici Školskog odbora kandidati pojedinačno predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti
ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora iz stavaka 2. i 3.
ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je
suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će se u skladu s
odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Članak 72.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s
njegovim pravima i obvezama.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet (5) godina.

Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem škole, a koja u školi ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno
vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovati će do prestanka mandata, a najdulje
za vrijeme trajanja dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku od trideset
(30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 73.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavijestiti svakog prijavljenog
kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili
zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
Članak 74.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja
dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno stručnog
suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.

Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na određeno vrijeme za
obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na neodređeno
vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će
obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj ministar uskratio suglasnost u postupku
imenovanja ravnatelja škole.

Članak 75.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s
javnim ovlastima,
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
- predlaže Školskom odboru Financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom ili
općem aktu,
- planira rad, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sukladno
zakonskim odredbama,
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu
potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova na projektima Europske unije
ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
- uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao radnik Škole u obavljanju
poslova na projektima Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
- predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika
za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu
radnu sposobnost,
- na prijedlog Učiteljskog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, prosljeđuje Školskom odboru školski
kurikulum na usvajanje,
- predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s Osnivačem, nadležnim tijelima i drugim ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
- temeljem Financijskog plana i Plana nabave Škole, a u skladu s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Škole,
samostalno odlučuje o potrebi stjecanja pokretne i/ili nepokretne imovine i investicijskim ulaganjima do
70.000,00 kuna (bez PDV-a) te u svezi toga donosi potrebne odluke i sklapa pravne poslove, a preko
70.000,00 kuna (bez PDV-a) uz prethodnu odluku Školskog odbora i/ili suglasnost Osnivača,
- u okviru svoje nadležnosti samostalno odlučuje o opterećivanju, prodaji ili otpisu nepokretne i/ili pokretne
imovine do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i/ili Osnivača od
20.000,01 do 70.000,00 kuna (bez PDV-a),

-

u okviru svoje nadležnosti odlučuje o privremenom ustupanju pokretnina i nekretnina Škole te sukladno tome
sklapa potrebne ugovore,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne imovine uz suglasnost osnivača i
školskoga odbora bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
izvješćuje kolegijalna/stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim aktima Škole
te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela
Škole.

Članak 76.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za
djelatnost Škole.
Članak 77.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću,
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža.
4. Sporazumom ravnatelja i školske ustanove,
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti,
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Članak 78.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze
poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do
prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke Školskog
odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje
izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave
prijedloga, a povjerenstvo Ministarstva procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 79.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točka 1. ovog statuta s ravnateljem će Škola
sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 80.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točke 3. i 4.
ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da
se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio
Školski odbor.
Članak 81.

Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se ravnatelj nije
očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 82.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je
bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za
razrješenje propisani odredbom članka 78. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke
o razrješenju.
Članak 83.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točke 3. i 4. ovog
Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv odluke o
razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 84.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će za vršitelja dužnosti ravnatelja osobu koja ispunjava
uvjete za učitelja odnosno stručnog suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će
natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 85.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga članka.
Članak 86.

Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 87.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim
poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 88.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 89.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj .
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,

-

odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta, a u skladu sa zakonskim odredbama,
na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog
nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te
uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada,
obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj škole.
Članak 90.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove sukladno zakonu te određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Razrednog vijeća u pravilu saziva i predsjedava im razrednik.
Članak 91.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem najvećim brojem glasova nazočnih
članova, ako za pojedino pitanje u odredbama ovog statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 92.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili
nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz
suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske
posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima
propisanim pravilnikom koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 93.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u
skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih suradnika.
Članak 94.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje tri razine i stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj
djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 95.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim odredbama, podzakonskim
aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o radu te
odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim aktima Škole,
ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 96.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa
i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Članak 97.

U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja Splitsko dalmatinske županije.
Članak 98.
U prvi razred se upisuju učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi razred škole i
učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa
u Školi.
Članak 99.

Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 100.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog oblika školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo Ureda državne uprave
Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 101.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis u prvi razred provodi se do početka školske godine.
Članak 102.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski državljani,
isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 99. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i zdravstvenom
položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje
evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Članak 103.

Redoviti učenik može prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program sukladno
čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Članak 104.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred
nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.

Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik, uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Članak 105.
Učenici imaju pravo:
sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom
iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.
Učenici su dužni:
redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali
savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih
radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 106.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o svakom kršenju
tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog
postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo
socijalne skrbi, odnosno drugo nadležno tijelo na način koji je propisao ministar.
Članak 107.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili skrbnika
objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu izreći
pedagoške mjere.
Članak 108.

Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :

- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s nastave
prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice
roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 109.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 110.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1), a sve su
ocjene prolazne osim ocjene nedovoljan (1).
Učenici koji na kraju školske godine imaju prolazne zaključne ocjene iz svih nastavnih predmeta, prelaze u viši razred.
Zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje učitelj.
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše, a utvrđuje ih razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Članak 111.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od 2
(dva) dana od dana završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od 2 (dva) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri 3 (tri) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1), iz najviše dvaju
predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 115. ovog Statuta.
Članak 112.
Ispit iz članka 108. Stavka 2. ovog Statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita traje
najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.

O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja
na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 113.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta upućuju se na
polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita.
Članak 114.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku 2 (dva) dana od završetka nastavne godine podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 115.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima zaključnu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Škola
je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima. Učitelji obavljaju dopunski
nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivani ishod, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se
održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 116.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik),
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave),
- člana povjerenstva.
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 117.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 118.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 119.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 120.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.

U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu
ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 121.
Učenik koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit prelazi u viši razred.
Članak 122.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom odnosno razrednom
ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije
bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 123.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz odobrenje
Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 124.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi
to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog
predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto ocjene
upisuje da je oslobođen.
Članak 125.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti učenici u
umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem
nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni ispit na način
kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita
donesenom od nadležnog Ministarstva.

Članak 126.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu biti
pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 127.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale: pohvalnice, povelje, priznanja i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti, računala, mobiteli i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 128.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i pravne osobe
izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

XI. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 129.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova
nazočnih učenika. Ako u postupku izbora dva ili više učenika imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te
učenike.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 130.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 131.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 132.
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,
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
daje prijedloge pri provedbi Kućnog 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.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 133.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom i programom
rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim
predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima , izvannastavnim, eksperimentalnim i
posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim
predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Članak 134.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15
dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 135.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem roditeljskih
sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 136.

Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine. Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 137.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje nastavnog
plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 138.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili
ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 139.
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.
Članak 140.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela
između sebe biraju jednog predstavnika škole za vijeće roditelja.
Kandidate za članove Vijeća roditelja mogu predlagati svi nazočni na roditeljskom sastanku. Svaki roditelj može sam
istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina roditelja u razrednom odjelu.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 141.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava
na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena
prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 142.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
Članak 143.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 144.
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,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja škole,
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i
kulturnih sadržaja Škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
- daje mišljenje i prijedloge u vezi 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.
Članak 145.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za
školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o
tome ga izvijestiti.
Članak 146.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov
zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to
zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu dostavu poziva.
Članak 147.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 148.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji
i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 149.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim propisima,
općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Članak 150.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem Pravilniku koji propisuje
postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeće o čemu je
dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku, odnosno
povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, te su se o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni
očitovati pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provesti će se izbori za
radničko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 151.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata za ravnatelja škole.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko
vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju njegove
spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje najvećim brojem glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 152.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Škole,
- podnošenjem financijskih izvješća,
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o
zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 153.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 154.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji su način
saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora I Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s propisima
kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Članak 155.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 156.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti
čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi
način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem području Škola
djeluje.
Članak 157.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 158.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 159.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada i županije, prihodima koji
se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, uplatama roditelja, donacijama te
drugim izvorima u skladu sa zakonom.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima,
- za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Članak 160.
Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno
dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 161.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u
skladu s osnivačkim aktom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola iskaže manjak prihoda u odnosu na rashode, ovisno o
izvoru osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba Škole sukladno Zakonu, Republika
Hrvatska odnosno osnivač će izvršiti pokriće manjka prihoda, uz uvjet da škola pravilno u skladu sa
propisima i odlukama nadležnog ministarstva odnosno osnivača koristila osnovna sredstva, u
suprotnom ih je Škola dužna podmiriti i vratiti.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Škole.
XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 162.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem tekstu: kolegijalna tijela)
tijela su koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 163.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama
ovoga statuta.
XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Pored statuta Škola ima ove opće akte:

Članak 164.

Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 165.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Članak 166.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen
kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen
neki kasniji dan.
Članak 167.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama sukladno zakonskim
odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 168.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna tijela i
ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano
pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Članak 169.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 170.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave za obrazovanje i šport sukladno
zakonskim odredbama.
Članak 171.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 172.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 173.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osnivač i druge
nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 174.
Opće akte škole usklađene s ovim statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga
statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u
suprotnosti s ovim statutom.
Članak 175.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 12. travnja 2016. (KLASA: 021-04/16-02/118;
URBROJ: 2181/1-01-16-01)OŠ Milana Begovića, Vrlika

Predsjednik Školskog odbora:
Nikola Uzun, mag. ing.mech.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ---------------------a stupio je na snagu odmah.

Ravnateljica Škole:
Mirjana Vodanović Mandarić, prof.

Osnovna škola Ostrog

PRIJEDLOG

STATUTA

Kaštel Lukšić, 04. 02. 2019. godine

S T A T U T
OSNOVNE ŠKOLE OSTROG

I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ

Članak 1.

(1) Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja uprave, ravnatelja i školskih vijeća, status radnika, učenika i
roditelja te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole Ostrog (u
daljem: Škola).
(2) Izrazi koji se koriste u ovome statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na ženske i muške osobe.
OBILJEŽJE

Članak 2.

(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Vjeko Butir“.
NAZIV I SJEDIŠTE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Ostrog.
Skraćeni naziv Škole je OŠ Ostrog.
Sjedište Škole je u Kaštel Lukšiću, Put sv. Lovre 2.
Škola ima Područnu školu Lećevica koja se nalazi u Lećevici, Hrvatskih mučenika 9.
SADRŽAJ NAZIVA

Članak 5.
(1) Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.
(2) Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u
kojima obavlja djelatnost.
(3) Natpisna ploča Škole ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.
ZAGLAVLJE AKTA
Članak 6.

Zaglavlje upravnih i drugih akata koje škola donosi na temelju javnih ovlasti sadrži grb Republike
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska i puni naziv škole.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 7.
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, jedan pečat okruglog oblika, promjera 38
mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 45 mm i širine 10 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
(3) Pečati iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno
i financijsko poslovanje te ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 8.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se 5. lipnja svake kalendarske godine.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 9.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik
školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.

II. DJELATNOST
OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanja obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
RAD ŠKOLE
Članak 11.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 12.
(1) Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.

(2) Školski kurikulum donosi, prema prijedlogu učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja, školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja, donosi
školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje.
Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, školski odbor odmah
nastavlja postupak donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
RADNI TJEDAN
Članak 13.
(1) Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.
(2) Odgojno-obrazovni rad izvodi se u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i programom
rada.

UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 14.
Nastava i drugi oblici obrazovnog rada izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 15.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima, odgojnoobrazovnim skupinama i posebnom razrednom odjelu.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine prema aktu Ureda državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ovlaštenog za poslove obrazovanja, uz prethodno
mišljenje osnivača Škole.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 16.
U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u skladu
sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom učitelja i stručnih suradnika.
PRODUŽENI BORAVAK I PREHRANA UČENIKA
Članak 17.
(1) Za učenike Škole može se organizirati produženi boravak.
(2) Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi sukladnos propisanim
standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
(1) Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad
u izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi s školskim kurikulumom.
(2) O zahtjevu učenika odlučuje učiteljsko vijeće.
SURADNJA ŠKOLE

Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
prikladnim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.

ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
PODRUŽNICE I PODRUČNI ODJELI
Članak 22.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga Statuta, odnosno nastavu za učeike od prvog do
osmog razreda u sjedištu i u Područnoj školi Lećevica.
ETIČKI KODEKS
Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
KUĆNI RED
Članak 24.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru, na izletu ili ekskurziji
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

IV. ŠKOLSKA TIJELA
1.

UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 25.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor:
- donosi opće akte Škole
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi školski kurikul
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Školi
- određuje predstavnika Škole u postupku utvrđivanja odgovornosti Škole za kaznena
djela
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa
- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge
- odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- na prijedlog ravnateljda donosi odluku o upućivanju radika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima
Škole.
SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 26.
(1) Školski odbor ima sedam članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
(3) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem
radnici Škole prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
(4) Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak zbog počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 27.

(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za
člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Ako člana školskog odbora ne bira radničko vijeće, predlaganje i imenovanje člana školskog
odbora iz reda radnika obavlja se na skupu radnika.
(3) Sjednice iz stavka 1. i skup radnika iz stavka 2. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije
isteka mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.
(3) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki učitelj ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.
POPIS KANDIDATA
Članak 29.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 30.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća
roditelja glasuju tajno prema članku 174. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su učitelji ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate
ponavlja. Kod ponovljenog glasovanja na glasačkom listiću ispred imena kandidata upisuje se
broj jedan do sedam. Upisani brojevi se zbrajaju. Za člana školskog odbora izabran je
kandidat sa većim zbrojem.
(4) Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. ovoga članka izbrojava javno predsjedatelj
sjednice.
(5) Kod ponovljenog glasovanja iz stavka 3. ovoga članka, predsjedatelj uz javno izbrojavanje
glasova zbraja i brojeve ispisane na listiću.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 31.
(1) O imenovanju članova školskog odbora na sjednicama vijeća vodi se zapisnik.
(2) Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 1. ovoga članka, sa popisom imenovanih članova
školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 32.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član
školskog odbora.

DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član
školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na mandat školskog odbora.
(3) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
STATUS PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- prebrojava glasove članova kod odlučivanja i proipćava rezultate glasovanja
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora.
(2) Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 37.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.
RADNA TIJELA
Članak 38.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje
zadaće zbog koje se radno tijelo osniva i koje su pristale na imenovanje.

(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.

DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
Članu školskog odbora dostavlja se poziv na sjednicu te materijali koji su mu potrebni za redovno
ispunjenje članskih obveza.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 40.
(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i druge informacije i
osobne podatke koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema planu rada školskog odbora.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 43.
(1) Sjednice saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice saziva zamjenik
predsjednika.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traže najmanje četiri člana, ravnatelj,
osnivač ili kada je ured državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.
(4) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika odbiju postupiti prema stavku 3. ovoga
članka, sjednicu školskog odbora mogu sazvati četiri člana školskog odbora.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sazivatelji sjednice između sebe biraju
predsjedavatelja sjednice.
(6) U hitnim situacijama te u slučaju posebno opravdanih razloga sjednica školskog odbora
može se sazvati i održati telefonskim ili elektronskim putem. U slučaju održavanja
telefonske ili elektronske sjednice u pozivu za sjednicu uz dnevni red određuje se
početak i završetak telefonske ili elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi
školskog odbora očituju elektronskim putem ili usmeno putem telefona.

NAZOČNOST NA SJEDNICI

Članak 44.

(1) Uz članove školskog odbora i ravnatelja na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe
koje su pozvane na sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
(2) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom
statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova i ravnatelja.

PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 45.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj i tajnik ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s
predmetima za raspravu na sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično,
a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
DNEVNI RED

Članak 46.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik školskog odbora.
(2) Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

-

da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
da dnevni red ne bude preopsežan

da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni,
potkrijepljeni podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

Članak 47.

članovima
ravnatelju

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na na oglasnoj
ploči.
(3) U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.

PREDSJEDAVATELJ
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE

Članak 49.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.

(2) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE

Članak 50.
(1) Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red
sjednice.
(2) Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili tajnik te osoba koja je materijal pripremila,
odnosno na koju se materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni prijedlozi ili nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je
dužan kratko objasniti obilježje tih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.

(1) Na sjednici nitko ne može sudjelovati u raspravi dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
(2) Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu
kojim su se prijavili.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom
predmetu ako on to zatraži zbog razjašnjenja.
TIJEK RASPRAVE
Članak 53.
(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje
predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku koji je već raspravljao o istom predmetu.
(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s
izlaganjem sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.
PRIDRŽAVANJE PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 54.

(1) Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.

IZLAGANJE NA SJEDNICI

Članak 55.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 56.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podatci za iduću sjednicu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 57.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o
određenom predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se
rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako
je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.

ODRŽAVANJE REDA
Članak 58.
(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga statuta ili na
drugi način remeti rad sjednice, predsjedavatelj je ovlašten upozoriti na primjereno
ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten
zatražiti od nje da napusti sjednicu.
(3) Ako upozorena osoba ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, predsjedavatelj treba
prekinuti sjednicu.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 59.
(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.

PREKID SJEDNICE
Članak 60.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za
održavanje sjednice
- kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red
prema članku 58. ovoga statuta

kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
-

ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 59. ili 60. ovog statuta, predsjedavatelj
izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu s člankom 47. stavak 2. ovoga
statuta.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(1) Kada se nakon završene rasprave treba odlučiti o nekoj točci dnevnog reda, pristupa se
glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenja, zaključka ili suglasnosti koje se treba donijeti u svezi s pojedinom
točkom dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.
GLASOVANJE
Članak 63.

(1) Pravo glasovanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava glasovanja.

(3) Članovi školskog odbora glasuju javno, osim kada je zakonom, ovim statutom, ili prethodnom
odlukom školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

(4) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv oblikovanog
prijedloga akta.

(5) Kod tajnog glasovanja, tajnik :

- izrađuje glasačke listiće
- na listiću ispisuje način glasovanja
- ovjerava listiće pečatom škole
- uručuje glasački listić svakom glasaču
- evidentira preuzimanje glasačkog listića.
(6) Članovi glasuju tajno tako da ispravno ispune glasački listić.
(7) Prebrojavanje glasova na glasačkim listićima obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik
evidentira prebrojene glasove.
ODLUČIVANJE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 64.
Akti školskog odbora validni su kada su za prijedlog akta glasovala najmanje četiri člana.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Kada odlučivanje nije bilo svrhovito, na zahtjev najmanje četiri člana školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 65.

Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 66.
(1) O tijeku sjednice školskog odbora, kao i o tijeku telefonske ili elektronske sjednice, vodi se
zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano.
(3) Zapisnik vodi tajnik Škole ili osoba koju odredi presdjednik školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem Škole.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 67.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 68.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(1) Uz poziv za sljedeću sjednicu školskog odbora kao prilog šalje se članovima školskog odbora
zapisnik s prethodne sjednice.
(2) Svaki član može na sljedećoj sjednici školskog odbora tražiti ispravak dijela zapisnika koji se
odnosi na njegovo izlaganje ili raspravu. O zahtjevu člana za ispravkom odlučuje školski
odbor.
(3) Zahtjev člana iz stavka 2. ovoga članka, odluka školskog odbora i ispravak unose se kao
dodatak zapisniku.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.
(1) Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
(3) Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima,
jedan primjerak ravnatelju, jedan primjerak tajniku, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani
Škole.
POJEDINAČNI AKTI

Članak 71.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni.
(2) Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan
tekstu akta iz stavka 1. ovoga članka.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 72.
(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev
prema propisima o pravu na pristup informacijama.
(2) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 73.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 74.
(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog školskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
- kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema propisima o
zaštiti od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
(3) Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se
dopunski izbori.
(4) Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima određenim ovim statutom, a članu izabranom
na dopunskim izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese rješenje o raspuštanju školskog odbora, ravnatelj
je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku do osam dana od dana dostave rješenja
školi.
(2) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka članovi raspuštenog školskog odbora
ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
2.

RAVNATELJ
OBILJEŽJE RAVNATELJA

Članak 76.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 77.
(1) Ravnatelj škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Iznimno osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za ravnatelja može biti imenovana za
ravnatelja ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obnaša dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 78.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje škola prema odluci školskog
odbora. Škola objavljuje natječaj u „Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama
najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
(2) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, rok
u kojemu se primaju prijave na natječaj, isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih
uvjeta te način i rok u kojem će kandidati biti izviješteni o rezultatima imenovanja.
(3) U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog
ostvarivanja prednosti zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj
izrijekom pozovu na propis koji im jamči prednost zapošljavanja i uz prijavu dostave sve
propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
(4) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
POPIS ISPRAVA
Članak 79.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta
koji se odnose na završeni studij, odnosno stručnu spremu i pedagoške kompetencije, položen
stručni ispit ili oslobođenje od obveze polaganja stručnog ispita, radno iskustvo i dokaz da se u
trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena
djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za kandidate pribavlja uz njihovu suglasnost
aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 80.
(1) Nakon završetka natječajnog roka školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na
natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni
kandidati propisane uvjete za ravnatelja.
(2) Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.
(3) Provjerom natječajne dokumentacije utvrđuje se ispunjenost natječajnih uvjeta za imenovanje
ravnatelja.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 81.
(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta provodi se na sjednici školskog
odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :

- poznavanja stranog jezika
- poznavanja digitalne vještine
- iskustva na projektima.
(2) Svaka dodatna kompetencija vrednuje se bodovima 0 (nema dokaz) ili 1 (priložen dokaz) na
temelju svjedodžbe ili druge javne isprave dostavljene uz prijavu na natječaj za imenovanje
ravnatelja.
(3) Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova školskog odbora
prema članku 63. ovoga Statuta.
LISTA KANDIDATA
Članak 82.
(1) Na temelju zbrojenih bodova utvrđuje se redoslijed i lista kandidata.
(2) Na listi kandidata se upisuju dva ili više kandidata koji su ostvarili jednaki najveći broj
bodova.
(3) Kandidati koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova, a ostvaruju prednost zapošljavanja
prema posebnim zakonima, upisuju se jedini na listu.
(4) Za kandidate iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, tajnik izrađuje listu s naznakom broja bodova i
ostvarivanjem prednosti i priprema presliku natječajne dokumentacije za svako tijelo
ovlašteno za izražavanje stajališta kod imenovanja ravnatelja.
PLENARNA SJEDNICA
Članak 83.
Nakon utvrđivanja liste kandidata iz članka 82. ovoga Statuta predsjednik školskog odbora saziva
plenarnu sjednicu školskog odbora.
Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga članka predsjednik školskog odbora poziva članove
školskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja sjednice učiteljskog vijeća, predsjednika vijeća
roditelja, radničkog vijećnika i tajnika.
DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA
Članak 84.
(1) Nazočni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će
kandidati s liste predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
(2) Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program
rada za mandatno razdoblje.
(3) Zajedničkoj sjednici iz stavka 2. ovoga članka predsjedava predsjednik školskog odbora.
(4) Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, već se utvrdi predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, ovlašteni sazivatelji sjednica i skupa radnika trebaju
priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice za predstavljanje programa rada.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 85.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje tajnik izvješćuje kandidate s liste, a listu i
preslike prijave i natječajne dokumentacije kandidata, uručuje svakom sazivatelju sjednice,
odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 86.

(1) Kandidat s liste može na sjednici odnosno skupu radnika usmeno obrazložiti svoj program
rada za mandatno razdoblje u vremenu koje mu odobri predsjedatelj sjednice, odnosno skupa
radnika.
(2) Članovi školskog odbora, članovi vijeća i radnici mogu na sjednici školskog odbora i vijeća te
skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i
poznavanja djelatnosti osnovnog školstva.
(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA
Članak 87.
Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja
predsjedavatelji vijeća i skupa radnika :
-

sazivaju sjednicu vijeća odnosno skup radnika
predsjedavaju sjednicom odnosno skupom radnika
utvrđuju broj nazočnih na sjednici vijeća odnosno skupu radnika
u suradnji s tajnikom osiguravaju popis glasača i izradu odgovarajućeg broja glasačkih
listića i glasačkih kutija
neposredno uručuju, uz evidenciju, glasački listić pojedinom glasaču
osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja
GLASOVANJE

Članak 88.
(1) Na početku sjednice vijeća odnosno skupa radnika predsjedatelj iznosi podatke o kandidatima
za ravnatelja i omogučuje nazočnima raspravu.
(2) Na završetku rasprave pristupa se glasovanju popunjavanjem glasačkih listića. Glasovanje je
tajno.
(3) Na glasačkom listiću ispisuje se način njegova popunjavanja.
(4) Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici vijeća i svi radnici škole nazočni
na skupu radnika.
(5) Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću
kutiju.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 89.
(1) Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika javno
prebrojava glasove.
(2) Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
(3) Nakon prebrojavanja i zbrajanja glasova predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa
radnika javno priopćuje nazočnima rezultate glasovanja i promovira kandidata s najvećim
brojem glasova.
(4) Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja
prema članku 30. ovoga statuta.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 90.
(1) Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi pisani zaključak o
stajalištu vijeća, odnosno skupa radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na funkciju ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i radnika u školskom odboru da kod imenovanja
ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju za imenovanje promoviranog ravnatelja

(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika.
DOSTAVA ZAKLJUČKA
Članak 91.
Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani
zaključak iz članka 90. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 92.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika školski
odbor imenuje za ravnatelja kandidata sa liste. Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor
donosi javnim glasovanjem u skladu sa člankom 63. stavkom 4. ovoga statuta. Odlukom o
imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja. Za imenovanog kandidata Škola
dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog
kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti.
(2) O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik školskog odbora izvješćuje sve
sudionike natječaja za imenovanje ravnatelja prema članku 42. Zakona o ustanovama.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 93.
(1) Nakon početka mandata između Škole i ravnatelja sklapa se ugovor o radu.
(2) Predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem sklapa ugovor o radu na pet godina u
punome radnom vremenu.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 94.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- vodi poslovanje Škole
- sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
- utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
- zastupa i predstavlja Školu
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
- skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
- surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
- odlučuje o prigovoru i žalbi u upravnim stvarima i prigovoru u neupravnim stvarima
- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
- imenuje povjerenstvo i druga radna tijela za izradu pojedinih akata ili obavljanja poslova
važnih za školu
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i
program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine
- određuje učitelja za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
- imenuje razrednike
- provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela

-

-

osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu
suglasnost školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa
odlučuje i sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina i pokretne imovine te o investicijskim radovima do 100 000,00 kuna, a preko 100
000,00 kuna uz suglasnost školskog odbora
dostavlja uredu državne uprave statut u roku do osam dana od dana donošenja
izvješćuje ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
o nemogućnosti
konstituiranja školskog odbora
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti
razmatra predstavke građana u svezi s radom škole
izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 95.
(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt tijela škole, osim pojedinačnih akata čija se
valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili
podzakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja tijelo
škole ne promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu
koje obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole da takav akt obustavi od
izvršenja.
(2) Do ocjene nadzornog tijela o validnosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti
odredbe toga akta.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 96.
(1) Ravnatelja razrješava školski odbor.
(2) Ravnatelj može biti razriješen:
- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
- kada krši ugovorne obveze
- kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole
- ako mu je izrečena sigurnosna mjera obavljanja dužnosti
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3) Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, određuje ravnatelju da se u roku
tri dana očituje o tim razlozima.
(4) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka
3. ovoga članka, školski odbor odlučuje o razrješenju.
(5) Kada školski odbor razmatra razrješenje ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora,
prijedlog će razmotriti u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama,
aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja ponuditi će razriješenom ravnateljeu
sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu.

(7) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o
ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost
školskog odbora, razriješenom ravnatelju će otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec
dana.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 97.
(1) Ravnatelja škole u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova ravnatelja
zamjenjuje osoba iz reda članova učiteljskog vijeća.
(2) Osobu koju zamjenjuje ravnatelja Škole imenuje školski odbor kada utvrdi postojanje
neodložne potrebe za obavljanjem poslova ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti
ravnatelja u obavljanju tih poslova kao što su iznenadna bolest, nezgoda i drugi nepredvidivi
razlozi.
(3) Zamjenika ravnatelja školski odbor će imenovati u sluačju privremene spriječenosti ravnatelja
za obavljanje ravnateljskih poslova ako je poznato ili se može opravdano očekivati da će
privremena spriječenost trajati više od 30 dana
(4) Zamjenik ravnatelja određuje se na vrijeme do isteka privremne spriječenosti ravnatelja u
cilju obavljanja ravnateljskih poslova koji se ne mogu odgađati do njegova povratka
(5) Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 98.
(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovan učitelj ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati učitelj ili stručni suradnik kojemu je kao
izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
(4) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(6) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja
duužnosti ravnatelja imenovati drugog učitelja ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 99.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, ravnatelj
može za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne
struke.
(4) Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.

3.

STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA

Stručna tijela Škole su:
- učiteljsko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 100.

UČITELJSKO VIJEĆE
Članak 101.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici
Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
- utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave (gradskog ureda) i roditelja učenika uvjete
i način pohađanja stranog jezika u drugoj školi
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 102.
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda i
ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 103.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda

-

izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
izvješćuje roditelje učenika o izboru učenika za čelnika razrednog odjela
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
predlaže ocjenu učenika iz vladanja
priopćuje učeniku opći uspjeh
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

V. OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA
Članak 104.
(1) U Školi se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
(2) Ugovore iz stavka 1. ovoga članka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.
RADNICI ŠKOLE
Članak 105.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 106.
(1) Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja
i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Učitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili nadležnom državnom odvjetniku za
počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 107.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i Pravilnikom o radu.
VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 108.
(1) Dijete postaje učenikom upisom u školu.
(2) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio Ured državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji
(3) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života, koje je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete – stranca koje je do 1.
travnja tekuće godine navršilo šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je
odobren stalni boravak, privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.

(4) Škola će prema Rješenju Ureda državne uprave u Splitkos-dalmatinskoj županiji i dijete u prvi
razred koje do 31. ožujka tekuće godine nema šest godina života.
(5) Sve pravne poslove u ime i za račun učenika poduzima roditelj ili skrbnik.
PRAVO UPISA
Članak 109.
U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 108. ovoga statuta za koju je stručno
povjerenstvo utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
ROKOVI UPISA
Članak 110.
(1) Redovni upis u prvi razred Škola provodi u svibnju i lipnju. Izvanredni upis provodi se do
početka školske godine.
(2) Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje imenuje ravnatelj.
PODATCI ZA UPIS
Članak 111.
(1) Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matice rođenih,
domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi
dostavi ovlašteno stručno ili upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 110. ovoga statuta prikuplja dopuštene osobne
podatke o djetetu te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
unošenje podataka u pedagošku dokumentaciju.
EKVIVALENCIJA INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U
ŠKOLI
Članak 112.
(1) Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje
temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za
priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i
dopušteni zahtjev i uz njega priložiti:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
(3) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 113.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje učiteljsko vijeće rješenjem.
(2) Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 114.
(1) Učenik koji je pohađao drugu osnovnu školu može prijeći u ovu Školu i nastaviti školovanje u
okviru istoga programa.

(2) O zahtjevu učenika za prelaskom i nastavkom školovanja o ovoj Školi odlučuje rješenjem
učiteljsko vijeće.
(3) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i uz dostavu
rješenja zatražiti od te škole ispis učenika i dostavu prijepisa ocjena.
ISPIS UČENIKA
Članak 115.
Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, ispisuje
učenika u roku do sedam dana od dana promitka obavijesti o upisu učenika u drugu Školu i u
matičnoj knjizi upisuje nadnevak ispisa iz Škole.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 116.
(1) Učenik ima pravo:
- na zaštitu osobnih podataka
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 117.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj ili skrbnik.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
(3) Roditelj ili skrbnik može više puta tijekom nastavne godine opravdati izostanak učenika, ako je
pravodobno podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri dana roditelj ili skrbnik opravdava samo
liječničkom ispravom.
(5) Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema
odobrenju :
- učitelja s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- učiteljskog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 118.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja,
pravobranitelja za djecu i Centar za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 119.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 120.
(1) Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta upućuju se na dopunski nastavni rad.
(2) S dopunskim nastavnim radom započinje se odmah nakon završetka nastavne godine.
(3) Ako se učeniku četvrtog do osmog razreda nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi
prolazna ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(4) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
(5) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje
odredi učiteljsko vijeće.
(6) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz
stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne ispite.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 121.
(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 120. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA
Članak 122.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela prema obilježju nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
učiteljsko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 123.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 124.
(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.

(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 125.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 126.
(1) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje učiteljsko vijeće uz njihovu suglasnost.
(3) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(4) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz vladanja može u roku
do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 121. do 125. ovoga Statuta.
(6) Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.

KONAČNOST OCJENE
Članak 127.
(1) Ako je povjerenstvo iz članka 126. ovog statuta kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo
prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje se na zakonski dopunski
nastavni rad.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 128.
(1) O tijeku polaganja ispita pred povjerenstvom vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 129.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT

Članak 130.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog
ispita.
(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se :
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 131.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
(3) Rokove polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje razredno vijeće.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
(3) Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 133.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita, ali ne ranije od 15 dana nakon održanog
ispita.
(2) Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 131. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 134.
(1) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo polaganje
ispita nakon prestanka razloga spriječenosti.
(2) Teret dokazivanja razloga iz stavka 1. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 135.
(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
(2) Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na
njegov zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema članku 159. Zakona o općem
upravnom postupku.
POHVALE I NAGRADE
Članak 136.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

POHVALE
Pohvale su:

-

Članak 137.

usmene pohvale
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
istaknuće, uz privolu učenika, njegovih podataka u medijima i na prigodnim
manifestacijama.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

-

Članak 138.

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl
putovanja na stručne, kulturne ili športske događaje

- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 139.

Pohvale i nagrade iz članaka 137. i 138. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 140.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 141.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 142.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 143.

(1) Pisana pohvala iz članka 141. i pisana isprava iz članka 142. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje učiteljsko vijeće.

(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.

VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 144.
(1) Razredni odjel formira se od učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istoga
razreda.
(2) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(3) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(4) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 145.
(1) Svi čelnici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 146.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate
u obrazovanju
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- raspravlja o donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 147.
(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 148.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
ili skrbnicima učenika putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja i skrbnika o
učenikovoim postignućima te pedagoškim mjerama.
(2) Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
(3) Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelja i skrbnika sa svim sadržajima
obuhvaćenim nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na
školskim mrežnim stranicama, obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetima i/ili interdisciplinarnim i posebnim programima.
(4) Za sudjelovanje učenika u nekom od sadržaja iz stavka 3. ovog članka roditelji daju
suglasnost.
(5) Za uključivanje učenika u izbornu nastavu i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge
aktivnosti izvan područja poslovanja škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 149.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
OBVEZE RODITELJA
Članak 150.
(1) Roditelj odnosno skrbnik dužan ju ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.
(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelj i skrbnik sudjeluju
u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
Roditelj odnosno skrbnik obvezan je Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 151.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 152.
(1) Roditelji učenika na početku školske godine na prvom sastanku razrednog odjela iz svojih
redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.

KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 153.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
(3) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
presjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 154.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
etičkog kodeksa i kućnog reda
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima
odgojno-obrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.

IX. JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 155.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja
usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov
zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te
mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad školskih
tijela
- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju medijima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata te drugih propisanih informacijama na svojim
mrežnim stranicama.
- obavješćivanjem medija o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i
omogućavanja im nazočnosti na skupovima.

X. POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 156.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima učenika, roditelja, drugih građana
i pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima, roditeljima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 157.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 158.
(1) U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu
zadaća od javnog interesa i svih javnih obveza škole.
(2) U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je
ispitanik dao privolu.
(3) Osobni podatci će se u Školi obrađivati zakonito i pošteno.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 159.
(3) Svakome je u Školi zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada
genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca,
podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji
pojedinca.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrada osobnih podataka je dopuštena ako je:
a) ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Škole ili
ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u
mjeri u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava ili kolektivnog ugovora;
c) obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 160.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom zaštitom osobnih podataka, on treba
osigurati zaštitu radom službenika za zaštitu podataka.

(2) Ravnatelj uređuje poslove službenika za zaštitu podataka sklapanjem ugovora o radu ili
ugovora o djelu.
(3) Kada ne postoji mogućnost uređivanja poslova službenika za zaštitu podataka prema stavku 2.
ovoga članka, ravnatelj može sa drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 161.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev :
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 162.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena
bilješka, a kada je podnesen putem elektronske komunikacije, zabilježiti će se kao pisani
zahtjev.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 163.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 162. ovoga statuta odlučiti će se najkasnije u roku do 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj
informaciji prema propisima i pod redovnim okolnostima.
(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog
interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
(4) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 164.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacija, on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
(2) Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu,
ugovora o djelu, ili ugovora o volontiranju.
NADOKNADA

Članak 165.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknada
stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje školski odbor kod donošenja financijskog
plana.

XIII.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 166.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode
u opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 167.
(1) Učitelji su dužni prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno
u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.

XIV.

IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE

Članak 168.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 169.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.
(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola
će koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
DOBIT I GUBITAK
Članak 170.
(1) Kada škola o obavljanju djelatnosti ostvari dobit, ta će se dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti.
(2) Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.

XV.

ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 171.
(1) Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade
na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema planu rada.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
SAZIVANJE I PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM
Članak 172.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- učiteljskog vijeća, ravnatelj
- razrednog vijeća, razrednik
- vijeća roditelja, predsjednik vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- vijeća učenika, predsjednik vijeća učenika.
(2) Kada ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu sazvati sjednicu ili predsjedavati
sjednici, ovlaštene su ovlastiti člana vijeća za sazivanje sjednice i predsjedavanje sjednicom.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 173.
(1) Predsjedavatelj sjednice na početku sjednice utvrđuje se broj nazočnih članova.
(2) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 174.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom
odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
(4) Članovi vijeća glasuju tajno ispravnim popunjavanjem glasačkog listića. Glasačke listiće
priprema i na njima ispisuje način glasovanja tajnik škole.
(5) Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 175.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XVI.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA

Članak 176.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 177.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- pravilnik o radu
- pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- pravilnik o zaštiti na radu
- pravilnik o zaštiti od požara
- pravilnik o radu školske knjižnice
- pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- pravilnik o jednostavnoj nabavi
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 178.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 179.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom pojedinom
aktou nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 180.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 181.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 161. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 182.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose školski odbor, školska vijeća i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 183.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 184.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim

odredbama.

Članak 185.
(1) Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Osnovne škole Ostrog KLASA:
011-01/16-01/1, URBROJ: 2134/01-14-2-16-1 od 05. 05. 2016. godine.
Predsjednik školskog odbora
_______________________
Jozo Biliškov
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole_________ godine, a stupio je na snagu osmi dan od dana
objave na oglasnoj ploči,___________ godine.
KLASA: 011-01/19-01/01
URBROJ:2134/01-14-2-19-01
Kaštel Lukšić, 04. 02. 2019. godine
Ravnateljica
_______________________

Silvana Maganjić, prof.
Na ovaj Statut Osnivač je dao suglasnost dana____________________.
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08)
te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor
Odnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije
KLASA: ; URBROJ: ; od ____, na ___ sjednici održanoj dana _______donosi:

STATUT
I. OPĆE ODREDBE
1)
2)
3)

1)
2)

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditeljate druga pitanja
od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć.
škole(dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u
tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.

Članak 3.
1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
2) Škola je pravni sljednik Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć koju je osnovala Općina
Imotski svojom Odluko, broj: 01-1669/1-65 od 1. rujna 1950. godine.
Članak 4.
1) Naziv Škole je Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića
2) Sjedište Škole je u Lovreću, Dr. Mate Šimundića
3) Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
1)
2)
1)

2)
3)
4)
5)

Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu studenom.
Točan nadnevak određuje se Godišnjim planom i programom rada škole.
Članak 6.
Škola ima:
1. Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole a u sredini pečata
nalazi se grb Republike Hrvatske.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 35 mm i dužine 65 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)
5)

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba
iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i
ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
1)
2)
1)
2)

3)

Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanjedjece i mladih.
Osnovnoobrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija
o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona oodgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim
posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
1)
2)
3)

4)

1)

2)
3)

Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj
organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada
ravnatelja, planove rada učitelja,i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan
stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikulumana prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskogvijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do
15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.

Organizacija rada
1)
2)
1)
2)
3)

Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama te
na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
1)

Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.

1)
2)
3)

U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i potreba
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom radaŠkole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može
se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava
1)
2)

Članak 18.
Dopunska nastava organizira seza učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.

Školska zadruga
1)
2)

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojnoobrazovnog rada Škole.

Suradnja Škole
1)
2)

Članak 20.
U izvođenju odgojnoobrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim Školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u
skladu s propisom ministra.

Športski klubovi i društva
1)

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije
1)
2)
3)

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
1)
2)
3)

Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO

1)
2)

Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.

1)

U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

2)

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima,aktivnostima u skladu s potrebama i interesima
učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima,
godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

3)

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
1)
2)

3)

Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
- pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
- način postupanja prema imovini i
- druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
1)

Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
1)

Školom upravlja Školski odbor.

Članak 28.

2)

Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće,a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje
i razrješuje :
Učiteljskovijeća dva člana iz reda učitelja,i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.

Zapreke za članstvo u školskom odboru
1)

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim
ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom propisu.

Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)

1)

1)
2)
3)

4)
1)
2)

Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljskovijećeiz reda učiteljai stručnih suradnika
obavlja se na sjedniciUčiteljskogvijećatajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskogvijećasaziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.,
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskomvijeću.
Svaki učitelji stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelji stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.

Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskogvijeća.

3)

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)

Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje
mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži redni
broj ispred imena i prezimena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljskovijećemože odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljskovijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dvačlana iz reda učitelja,i stručnih suradnika Učiteljskovijeće odlukom imenovati u Školski odbor.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na sjednici
Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik
Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu
u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
1)
2)
1)

Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verificiranje mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

1)
2)

Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
1)
2)
3)
4)
5)

1)

1)
2)

Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama
ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.

Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)

Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u
roku određenom u stavku 1. ovog članka.

1)
2)
3)
4)

Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice,a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.

Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)

Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je
to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima
se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.-47. ovog statuta.

2)

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.

1)
2)
3)

Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.

1)

Članak 52.

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni
posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena
odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)

Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2. članka
28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statutaza članove Školskog
odbora koja imenuju Učiteljskovijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja, i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je
imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učiteljai stručnih suradnika može dati najmanje
desetina članova Učiteljskogvijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja
može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
1)
2)
3)
4)

1)
2)

Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora
koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz
svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao
na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.

Ovlasti Školskog odbora
1)

Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
- statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača,a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskogvijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je
obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,

2)

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine Školski odbor odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.

V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 59.

1)

Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog suradnika u Školi, a
koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2. uvjeti propisani člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili
u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

2)

Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj Škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS
bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom
školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.

3)

4)

Natječaj za ravnatelja
1)
2)
3)

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme
na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam

4)

1)
2)

dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u
izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka
roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom,a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije
1)

2)

Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavudokazuje se preslikom indeksa o
završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju
stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno
druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku
razina A2 ili viša, ili razina stečena na studijskim programima stranih jezika.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina (početna ili napredna Europska računalna diploma
ECDL, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih
znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuje
se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno
projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
1)

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje nasljedeći način:
- poznavanje stranog jezika : 0 bodova(nema dokaza) – 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine:0 bodova (nema dokaza) – 1 bod (priložen dokaz)
- Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 0 bodova (nije sudjelovao u
projektima) – 1 bod (sudjelovao u projektima).

1)

Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.

2)

1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)

Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio
samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskomvijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom
odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na
kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu,
u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo
osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskogvijeća,
Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskogvijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskogvijeća kojeg Učiteljskovijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljskovijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavajuuvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskogvijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnikakandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljskovijeće,Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji
se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo koje
će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora
biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu
ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskogvijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljskovijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima6. i 7. ovog statuta
koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora
iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra
se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit
će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
1)
2)
3)
4)

Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka
za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učiteljaili stručnog suradnika, taj ugovor o radu
mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u
roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni
odnos.

Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
1)

2)
3)

Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.

Vršitelj dužnosti ravnatelja
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učiteljaodnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikomŠkolskog odbora ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učiteljaili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu
za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja

-

Članak 72.
1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
2) Ravnatelj:
predstavlja i zastupa Školu,
odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama
s javnim ovlastima,
organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
u suradnji s Učiteljskimvijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom
ili općem aktu,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskogvijeća,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,

- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učiteljai stručnih suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
1)
2)

Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
1)

Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka
radne sposobnosti
6. otkazom Škole

Razrješenje ravnatelja
Članak 75.

1)

1)
2)

1)

1)

1)

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana
od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti
ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da
iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom
roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako
se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju
tajnim glasovanjem.

Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
1)
2)

1)
2)
3)
4)

Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava,
ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili
da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
1)

Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja,i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
1)

Uvjeti za tajnika Škole su završen:

Članak 83.

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
1)

Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
1)
1)
2)

Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljskovijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljskovijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljskovijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama
i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,

- -daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole
te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
2)
1)
2)

3)
1)

Sjednice Učiteljskogvijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učiteljikoji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje
ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učiteljaili stručnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskogi Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
1)
2)

Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenomi druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog osnivača,
a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti,
na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje
1)
2)

Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo,a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama
Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1.ovoga članka sastavni je dio radnih obveza.

Napredovanje u struci
1)

Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvijerazine i stjecati odgovarajuća zvanja.

2)
3)

Učitelji,stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
1)
2)
3)

1)

Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o
radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Upis učenika
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u
prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u mjesecu lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi
dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95.stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje
razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj

i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
1)
2)
3)

4)
5)

Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u
skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
1)
2)
3)

Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučujeUčiteljsko,a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i
treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.

Status učenika
1)
2)

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika
Članak 100.
1)

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.

2)

Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali,

savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih
radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

-

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
1)
2)

3)

Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te
o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah
izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelona način kako je propisao ministar.

Izostanak učenika s nastave
1)
2)

1)

2)

3)

1)
2)

Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učiteljza izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljskovijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učiteljunajkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna
dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni

3)
4)

centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola
s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko
društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili
dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statutate stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
1)

Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Ocjenjivanje učenika
1)
2)
3)

Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1).
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 107.
Roditeljkoji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku
od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskomvijeću radi polaganja
ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljskovijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učiteljanastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učiteljaistog ili srodnog nastavnog
predmeta.
AkoPovjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljskovijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra
se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.

8)
9)

Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te
konačna ocjena.
10) Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
11) Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
1)
2)

Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskomvijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskogvijeća je konačna.

Predmetni i razredni ispit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljskovijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljskovijećedonijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 108.
ovog statuta.

Dopunski nastavni rad
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavnirad koji je
učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavnirad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljskovijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učiteljje dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine.

Ponavljanje razreda
1)

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

1)
2)

Članak 113.
Učiteljskovijeće određuje termineodržavanja popravnih ispitai objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.

3)

Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač –učiteljnastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva–učiteljistog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.

1)

Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog statuta.

1)
2)

1)

Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
1)

Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi
na dužem liječenju.

Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
1)

2)
3)

Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljskovijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
1)

Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.

2)

Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.

Pohvale i nagrade učenicima
1)

1)

2)
1)
2)
3)

Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
- Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji,stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljskovijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
1)
2)
3)
1)
2)

Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika
1)
2)

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj Škole.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegova zamjenika, između više kandidata.
Za predsjednika Vijeća učenika je izabran učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na isti način izabire se i zamjenik predsjednika Vijeća učenika
O tijeku sijednice Vijeća učenika vodi se zapisnik.

Ovlasti Vijeća učenika
1)

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskomvijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja
učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)

2)

Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili
modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojnoobrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima
i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.

1)
2)
3)
4)

Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u
Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
1)

Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od
predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Izbor članova Vijeća roditelja
1)
2)
3)

1)
2)

Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku
školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za
Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode
razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće
roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti
ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja
je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne
živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
1)

Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj
Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
1)
2)
3)

Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za
predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju, dizanjem ruku.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se
zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja

1)

1)
2)

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život

i rad Škole te:
daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada Škole
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog
kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno
obrazovnim radom
imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz
reda roditelja koji nije radnik Škole
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani
zaključak Školskom odboru
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog
rada
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku
izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru
svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja
1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.

8)

Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i stručni
suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
1)
2)

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.

Radničko vijeće
1)
2)
3)
4)

Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnikukoji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije
radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provest
će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga
članka.

Skup radnika
1)
2)
3)
4)
5)

Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana
od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena
lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
1)
2)

3)

Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

4)

Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama
i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
1)

1)
2)
3)
4)
5)

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na
koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
1)
2)
3)

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Učiteljidužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole
1)
2)
1)
2)
3)

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračunagrada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.

Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
1)
2)

1)

Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
1)

Članak 151.
Školski odbor, Učiteljskovijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na sjednicama
koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima igodišnjim planom i programom rada Škole.

XIX.OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o radu školske knjižnice
- Kućni red
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.

1)

1)
2)
3)

1)
2)

Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim općim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.

Pojedinačni akti
Članak 155.

1)
2)

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.

Pedagoška dokumentacija i evidencije
1)

Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskogodgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
1)

Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne upraveu skladu sa zakonskim
odredbama.

Inspekcijski nadzor
1)

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom
1)

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor
1)

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
1)
1)
2)

Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 31. ožujka 2016. godine KLASA: 60202/16-01/99; URBROJ: 2129-22/16-01.

Predsjednik Školskog odbora:

________________________
Ivana Babić

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu _______________.

Ravnatelj Škole:
_____________
Ante Livajić
KLASA: 602-02/19-01/
URBROJ: 2129-22/19-01
Lovreć, _____________________

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Školski
odbor Osnovne škole Gradac na sjednici održanoj dana .. uz prethodnu suglasnost Splitskodalmatinske županije KLASA:___________________;
URBROJ:_______________od______2019. godine donosi:

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE GRADAC
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
Gradac.
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Splitu te
u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik društvene pravne osobe Osnovne škole Gradac, koju je osnovala Skupština
općine Ploče svojom Odlukom broj: 06.4086/59 od 13. studenog 1959. godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Gradac.
Sjedište Škole je u Gradcu.
Puni naziv Škola ističe se na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima područnu školu Drvenik i područni odjel Brist.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisano: Republika Hrvatska, Osnovna škola „Gradac“, Gradac, a u sredini pečata
nalazi se grb Republike Hrvatske.
2. jedan pečat istog oblika i sadržaja kao pod točkom 1., promjera 25 mm
3.jedan pečat promjera 25 mm s nazivom i sjedištem škole
4.jedan štambilj četvrtastog oblika širine 10 mm i dužine 50 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.

Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje
i akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečati iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka služe za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
Kandidata za osobu koja zamjenjuje ravnatelja predlaže ravnatelj Škole, a u slučaju spriječenosti
ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl) Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te s poslovima koje će obavljati i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.

Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u
roku tri ( 3 ) dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezno osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i
mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije

-

organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
izdavanje javnih isprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih
fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
post upravnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih
propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i
godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i
stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , nastavni
plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte
prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima. Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima,
aktivnostima, modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti
roditelje i pribaviti njihovu pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Školski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i učenicima u pisanom obliku , a smatra se da je
dostupan ako je objavljen na mrežnim stranicama škole.

Organizacija rada
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor
u skladu sa prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne
i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Ustroj razrednih odjela
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u
skladu s Državnom pedagoškom standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim
mogućnostima, te sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja osnovna Škola organizira produženi boravak učenika uz odobrenje
Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadležno za zdravstvo.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika,
razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava
Članak 19.

Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga

Članak 20.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 21.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Športski klubovi i društva
Članak 22.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.
Izleti i ekskurzije
Članak 23.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Pri organiziranju aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka škola je dužna izraditi detaljan program aktivnosti
koji obuhvaća: ciljeve, način realizacije aktivnosti, vremenik, troškovnik, način financiranja i vrednovanja
aktivnosti te treba pribaviti prethodnu pisanu suglasnost roditelja učenika i organizirati potrebnu pratnju
prema broju učenika.

Školska knjižnica
Članak 24.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 25.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnom odjelu i
to:

1. u područnoj školi Drvenik
2. u područnom odjelu Brist

U sjedištu Škole i u područnoj školi Drvenik izvodi se nastava i drugi oblici odgojnoobrazovnog rada za učenike od prvog do osmog razreda. U područnom odjelu Brist izvodi se
nastava za učenike razredne nastave.
Članak 26.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 27.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Pravilnikom o kućnom
redu utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole, pravila
međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila
sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i
nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 28.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 29.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 30.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 31.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 32.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 33.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 34.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora

2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 35.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 36.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 37.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski
odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 38.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 39.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati
u Školski odbor.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 40.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 41.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 42.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (
4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 43.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 44.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o
radu kolegijalnih tijela.
Članak 45.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora

Članak 46.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 47.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice. Pozivi se mogu dostavljati na
e-mail adresu člana Školskog odbora.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u
svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 48.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva
pristigla očitovanja.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 49.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane
mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.

Članak 50.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana

5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 51.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije .
Članak 52.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 53.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za
člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što
nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole .

Članak 54.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 55.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.

Članak 56.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj
je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 57.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 58.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 59.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kn do 100.000,00 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost do 100.000,00 kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
-

o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost te druge
imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna

- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi

- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
pod zakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 60.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i
obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja
ponavlja se.
Uvjeti

Članak 61.
Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina i može ponovno biti imenovan.
Za ravnatelja Škole može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja:
1) ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u
slučaju iz čl.157. st.1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi,
2) nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni
postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi
3) ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5)
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
4) Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1. točkama a, b,
i c ovoga članka ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij
za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

5) Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Natječaj za ravnatelja

Članak 62.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60)
prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole. Uz
prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za
mandatno razdoblje. Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja
ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na
projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može
biti kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje
kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji
se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati
izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka
za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

Članak 63.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno
utvrditi je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Dodatne kompetencije i vrednovanje
Članak 64.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane
Zakonom, školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici Školski
odbora vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika – 1 bod, prema priloženom dokumentaciji kandidata uz
prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba
ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava
o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava),

- osnovne digitalne vještine – 1 bod, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava),
- iskustvo rada na projektima – 1 bod, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).
Svi dokazi iz st. 1. točka.1.2.3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije. Dodatne kompetencije iz čl. 62. ovog Statuta u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
-poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaz) do 1 bod (priložen dokaz),
-osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaz) do 1 bod (priložen dokaz)
-iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima)

Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata s najviše bodova i dostavlja je Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću ,odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru,
osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak
najveći broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu
(zboru) radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji
ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili
najveći jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba
odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova,
a dva ili više kandidata imaju jednak drugo rangirani broj bodova na listi u daljnju
proceduru upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugo rangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći
broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i ostale elemente
koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa
radnika i Školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u
prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.

Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se
stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom
odboru u roku 2 dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa
radnika.
Članak 65.
U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za
ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama
ovog statuta.
Članak 66.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predstavnik
Vijeća roditelja u Školskom odboru, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog
vijeća odnosno Skupa radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i
Skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a
nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 5. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Ako glasuje suprotno od stajališta tijela koje ga je izabralo, njegov glas neće se uzimati u obzir
prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja.
Članak 67.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju
je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog Statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.

Članak 68.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64. stavci 4. i 6.
ovog statuta.
Članak 69.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavci 4. i 6. te članka 66. stavak 4. ovog
statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja za kojeg
će zatražiti prethodnu suglasnost ministra.
Nakon dobivene suglasnosti ministra Školski odbor obvezan je donijeti odluku o
imenovanju kandidata za ravnatelja za kojeg je zatražena prethodna suglasnost.

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Članak 70.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad
te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 71.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do
prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 72.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 73.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim
propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, pod
zakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom
izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno
izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru
medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, pod zakonskim propisima te statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 75.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih
akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 76.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti za rad,
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama.
Razrješenje ravnatelja

Članak 77.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 78.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 79 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor .
Članak 80.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog
odbora odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 81.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga
statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Sudska zaštita, prava i otkaz ravnatelju
Članak 82.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75.
stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
(1) mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu. Imenovanje
vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 83.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 84.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.

Članak 85.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana odnosno do
primanja po natječaju.
Članak 86.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 87.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 88.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,

- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- usklađuje i donosi okvirni vremenik na prijedlog učitelja,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i
ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 89.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili
razrednika utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog
suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 90.
Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.
Razrednika određuje ravnatelj.
Razredni učitelj u prva četiri razreda ujedno je i razrednik razrednog odjela.
Razrednik:
- skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,
- prati rad učenika odjela i skrbi o njemu,

- ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne
škole u drugu i drugu razrednu dokumentaciju,
- podnosi izvješća o radu razrednog odjela,
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno staratelje o postignutim rezultatima,
- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza,
- predlaže pedagošku mjeru,
- obavlja druge poslove sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, ovim
statutom i drugim općim aktima škole.

Članak 91.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 92.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može
na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojnoobrazovne ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi
ministar nadležan za obrazovanje.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 93.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Napredovanje u struci

Članak 94.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i
stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 95.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, odredbama ovoga statuta te Kolektivnim ugovorima.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, pod zakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 96.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika
Članak 97.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
,
Članak 98.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može
upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Psihofizičko stanje djeteta
povjerenstvo Škole.

Članak 99.
prije redovitog

upisa u prvi razred utvrđuje stručno

Članak 100.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 101.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Redovni upis u prvi razred Škola provodi prema programu upravnog tijela županije.
Članak 102.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.

Promjena škole
Članak 103.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis
ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u
drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti
obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika zbog preseljenja i drugih okolnosti,
najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 104.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe
odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku
učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik, a ako se taj strani jezik ne uči u Školi, obvezna je
učeniku omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Pisanu i usmenu provjeru znanja stranog jezika provodi tročlano povjerenstvo kojeg
imenuje ravnatelj škole u kojoj učenik nastavlja školovanje.
Škola će omogućiti učeniku učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je
na provjeri znanja utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.

Ako učenik ponavlja razred škola mu je dužna omogućiti učenje stranog jezika koji mu je
bio prvi strani jezik.
Status učenika
Članak 105.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.
Prava i obveze učenika
Članak 106.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 107.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.

Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno
tijelo.
Izostanak učenika s nastave
Članak 108.
Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni opravdati
(ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i sl.).
Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u čuvanju
imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl.
Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:
- učitelja s njegovog sata
- razrednika do tri (3) radna dana
- ravnatelja do pet (5) radnih dana
- učiteljskog vijeća više od sedam (7) radnih dana.

Članak 109.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1.
ovoga članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj

je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled
u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne
institucije najkasnije u roku od deset dana od povratka učenika na nastavu.
Pedagoške mjere

Članak 110.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika

Članak 111.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan
(2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.

Članak 112.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću
radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113.
ovoga statuta.
Članak 113.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.

Ako povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena ispitnog povjerenstva je konačna.
Ocjena povjerenstva ne može biti niža od ocjene koja je učeniku zaključena na kraju nastave.
Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred
novim povjerenstvom.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 114.
Učenik ili njegov roditelj odnosno skrbnik koji traže izuzeće predmetnog učitelja iz sastava
ispitnog povjerenstva treba u roku od 24 sata od dana saznanja sastava povjerenstva podnijeti
zahtjev učiteljskom vijeću iz kojeg je vidljivo zbog čega se traži izuzeće.
Učiteljsko vijeće može donijeti odluku o izuzeću predmetnog učitelja iz sastava ispitnog
povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev učenika o izuzeću opravdan.
Učiteljsko vijeće je dužno odgovoriti na zahtjev učenika u roku od dva dana od dana primitka
učenikova zahtjeva.
Ako učenik ili njegov roditelj odnosno skrbnik nije zadovoljan odgovorom učiteljskog vijeća
može zaštitu svojih prava tražiti pred Školskim odborom.
Članak 115.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit

Članak 116.

Učenik IV. do VIII. razreda koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva predmeta ocjenom
nedovoljan, ima pravo polagati popravni ispit.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Dopunski nastavni rad
Članak 117.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik
dužan pohađati.

Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog rada.
Popravni ispit i ponavljanje razreda
Članak 118.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva
je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Članak 119.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 120.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje učiteljsko
vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 121.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 122.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 123.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.

Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 124.

Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Članak 125.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom odnosno
razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka
razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 126.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.

Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 127.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
Članak 128.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni ispit
na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.

Pohvale i nagrade učenicima
Članak 129.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Pohvale su:

-

Članak 130.

usmene pohvale
pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.

Nagrade su:

-

priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.

Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 131.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
XI. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 132.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 133.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika

Članak 134.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 135.
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
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda.
XII. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 136.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 137.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od dana primitka pedagoške
mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u
roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti
žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama
Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 138.
Roditelji odnosno skrbnici učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima
obuhvaćenima nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su
objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim,
eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim
navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog
standarda.
Članak 139.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Članak 140.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 141.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika.
Škola pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika na kraju polugodišta
putem izvješća o postignutom uspjehu na kraju prvog polugodišta te svjedodžbe na kraju školske godine.

Članak 142.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 143.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XIII. VIJEĆE RODITELJA

Ustroj Vijeća roditelja

Članak 144.
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.
Članak 145.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za vijeće roditelja.

Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 146.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne
zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 147.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja

Članak 148.
Nakon što se utvrdi kandidat ili kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 149.
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.
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda.

Članak 150.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg
značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća
roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja
Članak 151.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu dostavu
poziva.
Članak 152.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.

Članak 153.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj škole,
osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče škole.
XIV. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 154.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.

Radničko vijeće
Članak 155.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeće o
čemu je dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, te su se o preuzimanju funkcije
radničkog vijeća dužni očitovati pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provesti će
se izbori za radničko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 156.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika dužan je sazvati
ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam (8) dana
od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja
škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko vijeće
odnosno koji je izabran kao predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
XV. JAVNOST RADA
Članak 157.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno-obrazovnog
rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela

- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XVI. POSLOVNA TAJNA
Članak 158.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 159.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji
su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 160.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 161.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Članak 162.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
XVIII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 163.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 164.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada/županije, od
roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva

Članak 165.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 166.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XIX. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 167.
Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga vijeća Škole (u daljem tekstu: školska vijeća)
rade na sjednicama.
Sjednice školskih vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom
rada Škole.
Članak 168.
Rad školskih vijeća na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu školskih vijeća.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se osnivaju
prema odredbama ovoga statuta.
XX.OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 169.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Odluka o kućnom redu
Poslovnik o radu školskih vijeća
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Poslovnik o radu Školskog odbora
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 170.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Članak 171.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom
nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 172.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama sukladno
zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Pojedinačni akti
Članak 173.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencija
Članak 174.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XXI NADZOR

Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 175.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije sukladno zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 176.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 177.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 178.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 179.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim odredbama.
Članak 180.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Osnovne škole Gradac donesen 05.
svibnja 2016. godine i izmjene i dopune statuta od 09.studenog 2017.godine.
Predsjednik Školskog odbora:
Zdenka Oberan
_____________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
____________________________________, a stupio je na snagu _______________.

Škole

Ravnatelj Škole:
Koni Bulfon
_____________
KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2147-21-19-07-1

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14,
7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole Bariše Granića Meštra uz prethodnu suglasnost
Splitsko – dalmatinske županije Klasa:_________________ Urbroj: ______________ od _______
godine na sjednici održanoj _________dana _______donosi :

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Bariše Granića Meštra (dalje u tekstu:
Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Bariše Granića Meštra Baška Voda koju je osnovala
Općina Makarska Odlukom broj:2147-01-90-1 od 27.06.1990.godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Bariše Granića Meštra Baška Voda.
Sjedište Škole je u Baškoj Vodi, Spiline 2.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .

Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.

Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni , o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.

Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima,
u skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica

Članak 23.

Škola
ima
knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.

U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih
šest imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.

Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.

U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora

Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.

O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.

Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 100.000,00 do
200.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na vrijednost te druge
imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja –
ne otvarati '', uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te
rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom
ispravom o sudjelovanju u pripremi ili provedbi pojedinog projekta.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika :1 bod
-osnovne digitalne vještine : 1 bod
-iskustvo rada na projektima: 1 bod

Za svaku od tri dodatne kompetencije ( poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine,
iskustvo rada na projektima ) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.

Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela kojima isti
predstavlja.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Odluka o imenovanju ravnatelja dostavlja se Ministru na davanje prethodne suglasnosti.

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.

Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja ,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,

- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 100.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.

Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.

Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji , stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji , stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji,
stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.

Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.

Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave .

Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.

O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom

Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog
nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.

Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti

Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.

Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.

Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.

Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.

Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 158.

Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut OŠ Bariše Granića Meštra Klasa:01203/16-01/01 Urbroj:2147/02-18-16-01-1 od 04.05.2016.godine.,Izmjene i dopune Statuta OŠ
Bariše Granića Meštra Klasa:012-03/17-01/01 Urbroj:2147/02-18-17-01-1 od 09.11.2017.godine
Predsjednik Školskog odbora:
Gabrijela Radić Carević
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
Matko Granić
KLASA:012-03/19-01/01
URBROJ:2147/02-18-02-19-1

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08.) i članka 98.
stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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), Školski odbor Osnovne
škole don Lovre Katića uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije KLASA:
___________, URBROJ: _____________ od _________ na sjednici održanoj 20. prosinca 2018.
godine donio je

PRIJEDLOG S T A T U T A
OSNOVNE ŠKOLE DON LOVRE KATIĆA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i
roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole don Lovre Katića (u daljem
tekstu: Škola).
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je osnovnoobrazovna javna ustanova.
Škola je pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja (dalje u teksu: Ministarstvo).
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole “Barišić Kajo-Rudin” Solin koju je osnovala Općina
Solin svojom odlukom broj 01-3426/1-60- od 13.07.1960.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola don Lovre Katića.
Sjedište Škole je u Solinu, Put Majdana 3.
Članak 5.
Škola obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima dvije vrste pečata:

Članak 6.

• pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm na kojem je uz rub ispisan
naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske i jedan pečat promjera
25 mm istog oblika i sadržaja kao i pečat promjera 38 mm
• pečat promjera 38 mm i jedan pečat promjera 25 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole, ali bez
grba Republike Hrvatske
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola i
akti koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Škola ima i pečat četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, a u njemu je upisan
naziv i sjedište Škole.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 18. veljače.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 8.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlaštenja ravnatelja upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 9.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih. Osnovno
obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta Škola obavlja kao javnu službu.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih
fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,

postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih
zakona kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 11.
Djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada Škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima. Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema
i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako
nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji
ostvarivanja nastavnog plana i programa, broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i
godišnji broj nastavnih sati i izvannastavnih sadržaja, obveze učitelja i stručnih suradnika i drugih
radnika te uređuju ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.
Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i Školskog
kurikuluma, a donosi ga Školski odbor do 07. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole obvezno je elektroničkim putem
dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole objavljuju se na mrežnim stranicama
Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 12.
Osnovna škola traje osam godina i obvezna je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste
godine života, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21 godine života.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
U Školi se upotrebljavaju udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Članak 13.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
Organizacija rada

Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u smjenama, o čemu odlučuje Školski odbor.
Promjene u organizaciji rada Škole, Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima,
Uredu državne uprava i osnivaču.
Članak 15.
Nastavni plan i program izvodi se u Školi i u drugim ustanovama i mjestima sukladno
Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada Škole.

Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim prostorima
primjerenim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Nastava se organizira po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama i posebnim razrednim odjelima.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Izborna nastava
Članak 17.
Učenici biraju izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do
30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.
Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost.
Za učenika koji se opredijeli za izborni predmet ili izborne predmete oni su obvezni tijekom
cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se
mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja
tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Iznimno od stavka 4. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih
zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za
prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
Cjelodnevni i produženi boravak

Članak 18.

Prema financijskim sredstvima osiguranim od strane Grada Solina i osnivača Splitskodalmatinske županije, prostornim i kadrovskim mogućnostima, Škola će ustrojiti cjelodnevni ili
produženi boravak učenika.
Cjelodnevni ili produženi boravak organizira osnivač školske ustanove, a može se izvoditi u
školskoj ustanovi sukladno propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva.
Škola organizira prehranu učenika za vrijeme boravka u Školi u skladu s normativima koje
propiše Ministarstvo zdravstva.
Članak 19.
Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada. Unapređivanje odgojnoobrazovnog rada izražava se osobito:
• u praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti,
• u obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za aktivno i
ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života,
• u profesionalnom informiranju učenika,
• u pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju, osobito učenicima s
teškoćama u razvoju,
• u skrbi o zdravstvenom stanju učenika,
• u pomoći učenicima težeg socijalnog stanja,
• u pomoći učiteljima u njihovu radu s učenicima,
• u suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima učenika.

Dopunska i dodatna nastava

Članak 20.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 21.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dobrovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Nositelji izvannastavnih aktivnosti su učenici, a učitelji im trebaju pružiti stručnu i drugu
potrebnu pomoć.
Članak 22.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
Učiteljsko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Suranja Škole

Članak 23.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja Škola surađuje s ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju
Školu. U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, sportska natjecanja itd.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s
učenicima, u skladu s propisom ministra.
Školska zadruga

Članak 24.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojnoobrazovnog rada Škole.
Učenički klubovi i društva
Članak 25.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 26.
Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća propisanih zakonom i
nastavnim programom, Škola može izvoditi izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 27.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
Članak 28.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastavnog i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
Članak 29.
Škola obavlja djelatnost iz članka 9. i 10. ovoga Statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda.
Članak 30.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1.
stručno-pedagoška
2.
administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima,aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i
evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i
rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red

Članak 31.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 32.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u
Školi nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, prema kojemu su
dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor

Članak 33.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Šest članova Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač tri člana.
Jednog člana Školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće tajnim glasovanjem, a ako
radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici Škole neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno
imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Ravnatelj Škole treba izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora
najkasnije 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru

Članak 34.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suranika
Članak 35.
Kandidiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavljaju se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Članovi izbornog povjerenstva ne mogu
se kandidirati za članove Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 36.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.

Prema redosljedu kandidature izborno povjerenstvo radi popis kandidata za Školski odbor.
Članak 37
Nakon završetka kandidiranja, na temelju popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu.
U izbornoj listi kandidati se upisuju abacednim redom (prezime – ime).
Članak 38.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj
glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova Učiteljskog vijeća.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se glasovanje odnosi na izbor kandidata za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. prezime i ime kandidata
Glasački listić sadrži napomenu: „Birač glasuje na način da zaokružuje redni broj ispred
prezimena i imena za onoliko kandidata koliko ih se bira. Glasački listići popunjeni suprotno
navedenom smatraju se nevažećim.“.
Članak 39.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 40.
Kad birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje
birača u birački popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje na način da zaokružuje redni broj ispred prezimena i imena za onoliko
kandidata koliko ih se bira.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 41.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja izbornu listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti izbornu listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati izbornu listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja su dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika za članove Školskog odbora na
izbornoj listi dobili najveći broj glasova.
Nakon izbora Učiteljsko vijeće imenuje dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika koji
su dobili najveći broj glasova za članove Školskog odbora.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja

Članak 42.
Ravnatelj je dužan izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora jednog člana Školskog odbora
iz reda roditelja koji nije radnik Škole i upoznati ih s načinom izbora.
Članak 43.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog roditelja iz reda Vijeća
roditelja za člana Školskog odbora.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem, dizanjem ruku, bira jednog člana Školskog odbora.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina
nazočnih roditelja.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 44.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora vodi sjednicu do izbora predsjednika.
Članak 45.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
1. izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
2. verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
3. izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 46.
Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana.
Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstutuiranja Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 47.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat koji je dobio
većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.

O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku od
tri dana od dana konstituiranja.
Sazivanje i održavnje sjednica Školskog odbora
Članak 48.

Predsjednik Školskog odbora priprema, saziva te vodi sjednice Školskog odbora i skrbi o
održavanju reda na sjednici.

U slučaju kad je predsjednik Školskog odbora spriječen, pripremu i vođenje sjednice
obavlja zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 49.
Prijedlog za sazivanje sjednice Školskog odbora može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ukoliko predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 2. Ovoga članka, a radi se
o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 50.

Predsjednik Školskog odbora zajedno s ravnateljem priprema i razmatra materijale za sjednicu
Školskog odbora i obavlja druge pripremne radnje.

Sjednice se moraju pripremiti i organizirati tako da se rad na sjednici odvija efikasno i
ekonomično i odluke donose na vrijeme i u skladu sa zakonom i općim aktima Škole.
Članak 51.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Školskog odbora sastavlja predsjednik Školskog odbora.

Članak 52.

Kod sastavljanja dnevnog reda sjednice Školskog odbora predsjednik je dužan voditi računa da se
u dnevni red unesu pitanja o kojima je nadležan raspravljati i odlučivati Školski odbor, da dnevni red
sjednice ne bude suviše opsežan, da pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici budu
obrađena, dokumentirana i obrazložena tako da se članovi Školskog odbora mogu upoznati s prijedlozima
i o njima raspravljati i odlučivati na zakazanoj sjednici.

Članak 53.
Pozivi za sjednicu Školskog odbora u pravilu se dostavljaju u pismenom ili elektroničkom
obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije tri dana prije održavanja
sjednice.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektroničkim putem.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u vezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u vezi
s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču Škole u roku određenom u stavku 1. Ovoga članka.
U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice,a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.

Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 54.

Poziv za sjednicu neće se dostavljati kada je sjednica prekinuta.

U slučaju prekinute sjednice, predsjednik obavještava nazočne o danu i satu održavanja
druge sjednice.
Člana 55.

Zakazana sjednica Školskog odbora odlaže se kada nastupe okolnosti koje onemogućavaju
održavanje sjednice u zakazani dan i vrijeme.

Sjednica Školskog odbora odložit će se i kada se prije njenog otvaranja utvrdi da na sjednici
nije nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora.
Sjednicu Školskog odbora odlaže predsjednik.
Kada je sjednica odložena nazočni članovi obavještavaju se o vremenu održavanja nove
sjednice, a odsutni članovi pismeno se obavještavaju o odloženoj i ponovno zakazanoj sjednici.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 56.
Prije otvaranja sjednice, predsjednik provjerava da li je na sjednici nazočna većina članova
Školskog odbora.
Predsjednik utvrđuje koji su od članova koji nisu nazočni opravdali svoj izostanak.
Ako je sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora, u skladu sa stavkom 1.
ovoga članka, predsjednik otvara sjednicu.
Članak 57.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen uz poziv za
sjednicu Školskog odbora, a prva točka dnevnog reda je verifikacija zapisnika s prethodne sjednice.

Predsjednik proglašava utvrđeni dnevni red sjednice.
Nakon započinjanja sjednice predsjednik poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice. Članovi odlučuju o iznesenim primjedbama, a nakon toga glasuju o prihvaćanju
zapisnika s prethodne sjednice.
Ravnatelj podnosi izvješće o izvršenju odluka i zaključaka ukoliko ih je bilo na prethodnoj
sjednici.
Nakon podnošenja izvješća iz stavka 4. ovoga članka prelazi se na raspravu i odlučivanje o
predmetima dnevnog reda redosljedom kako je utvrđeno u dnevnom redu.
Članak 58.

Materijale za sjednicu Školskog odbora dužan je obrazložiti ravnatelj ili druga osoba u ime
predlagača.

Članak 59.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja pisani ili elektronički poziv za sjednicu,
materijal koji se priprema za sjednicu i zapisnik s prethodne sjednice.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali koji su pripremljeni za sjednicu i
na temelju kojih se donosi određena odluka ili zaključak, referent je dužan samo ukratko iznijeti
sadržaj materijala i predloženu odluku odnosno zaključak.
Članak 60.

Školski odbor može, na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg člana, odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči, izmijeni ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podaci za sljedeću sjednicu Školskog odbora.

Članak 61.
Kada se na sjednici raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom ili
drugom tajnom, predsjednik će upozoriti nazočne da se ti dokumenti i podaci smatraju tajnom i da
su ih dužni čuvati kao tajnu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Škole.
Članak 62.

odluke.

Poslije završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, Školski odbor pristupa donošenju

Članovi Školskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga Školskog odbora odlučuju
zajednički.
Školski odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice
ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.
Prije glasovanja predsjednik Školskog odbora formulira odluku odnosno zaključak koji u
svezi s pojedinom točkom dnevnog reda treba donijeti.
Ako na tekst predložene odluke ili drugog akta ima primjedbi, članovi Školskog odbora najprije
glasuju o tim primjedbama.

Članak 63.

Školski odbor donosi odluke odnosno zaključke javnim glasovanjem članova, osim ako zakonom ili
ovim Statutom nije drugačije određeno, odnosno ako Školski odbor posebno odluči da se o pojedinom
pitanju glasuje tajno.
Članovi Školskog odbora glasuju tako da se izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke odnosno
zaključka. Mogu se i suzdržati od glasovanja.
Članak 64.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Školskog odbora.
Na temelju rezultata glasovanja predsjednik objavljuje da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i sva pitanja predviđena dnevnim redom raspravljena
predsjednik zaključuje sjednicu.
Članak 65.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ako se ne pridržava reda ili ne poštuje odredbe
ovoga Statuta mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. Opomena – izriče se osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnog
reda ili remeti rad sjednice. Mjeru opomena izriče predsjedavatelj.
2. Oduzimanje riječi – izriče se osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba
ovoga Statuta remeti rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečena opomena. Mjeru
oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
3. Mjera udaljavanja sa sjednice – izriče se osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, a
kojoj je ranije izrečena mjera oduzimanja riječi ili koja na drugi način toliko narušava red i krši
odredbe ovoga Statuta da dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice. Ovu mjeru na prijedlog
predsjedatelja izriče Školski odbor, a osoba je dužna odmah napustiti prostor u kojem se održava
sjednica. Ovu mjeru na prijedlog predsjedavatelja izriče Školski odbor, a osoba je dužna odmah
napustiti prostor u kojem se održava sjednica. Udavljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu
na kojoj je ova mjera izrečena.
Članak 66.
Član Školskog odbora obvezan je biti nazočan na svakoj sjednici Školskog odbora.
Član Školskog odbora može izostati sa sjednice samo iz opravdanih razloga.

odbora.

O spriječenosti dolaska na sjednicu član je obvezan pravovremeno izvijestiti predsjednika Školskog

Ukoliko član nije prethodno javio da neće biti nazočan na sjednici Školskog odbora, svoj izostanak
može opravdati naknadno, a najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici.
O opravdanosti izostanka odlučuje Školski odbor.
Članak 67.
Član Školskog odbora odgovoran je za savjesno obavljanje funkcije člana Školskog odbora.
Članak 68.
Član Školskog odbora ima pravo predložiti održavanje sjednice, dnevni red ili dio dnevnog reda.
Član Školskog odbora ima pravo od stručnih službi Škole tražiti potrebna objašnjenja, informacije
i materijale u svezi s radom Školskog odbora.
Članak 69.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Školskog odbora kojeg na sjednici odredi Školski odbor ili tajnik Škole.
Formuliranje odluka odnosno zaključaka u zapisnik vrši predsjednik Školskog odbora. Po svakoj
točki dnevnog reda predsjednik rezimira raspravu i formulira odluku odnosno zaključak, pa zapisničaru
diktira što da unese u zapisnik.
Diskusija se u zapisnik unosi sažeto.
Kod svake važnije diskusije naznačuje se ime i prezime člana Školskog odbora.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik Školskog odbora.
Zapisnici s pripadajućom dokumentacijom čuvaju se kao trajni dokument.
Članak 70.
Tekst općeg akta kojeg donosi Školski odbor potpisuje predsjednik Školskog odbora ili osoba koja je
predsjedavajuća sjednici na kojoj je opći akt donesen.
Članak 71.
Važnije odluke sa sjednica Školskog odbora objavit će se na oglasnoj ploči Škole u roku od 5 dana.
Svaki radnik Škole ima pravo uvida u zapisnik o radu Školskog odbora i zahtijevati da mu se izda
odluka ili izvod iz određenih zapisnika.
Svaka osoba koja ima opravdani interes, može tražiti da joj se dozvoli uvid u zapisnik sa sjednice
Školskog odbora i da joj se izdaju izvodi iz zapisnika.
O zahtjevu iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odlučuje ravnatelj.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 72.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja te roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Osnivača je potrebno u roku od pet dana izvijestiti pismenim putem o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 73.
Član Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako član to sam zatraži, odnosno podnese ostavku,
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi,

4. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,

5. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
6. ako tijelo koje ga je imenovalo za člana Školskog odbora nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru,
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
člana Školskog odbora utvrđene zakonom i ovim Statutom,

8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može
dati većina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može dati većina članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i rzrješenje člana Školskog odbora
Članak 74.
Ured državne uprave donijet će odluku o raspuštanju Školskog odbora ako utvrdi da Školski
odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom
Škole ili da te poslove obavlja na način koji onemogućava redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti Škole.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora Ured državne uprave imenovat će povjerenstvo
koje će privremeno zamjeniti Školski odbor.
Članovi Školskog odbora raspušteni sukladno stavku 1.ne mogu biti ponovno imenovani za
članove Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
Članak 75.

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu. Članovi povjerenstava i radnih skupina
imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 76.
Povjerenstva i radne skupine svoje zadatke obavljaju na sjednicama.
O radu povjerenstva i radne skupine vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik, članovi i
zapisničar.
Povjerenstva i radne skupine imaju pravo da od stručnih službi Škole traže objašnjenja i
pomoć, kao i uvid u potrebnu dokumentaciju koja je od značaja za izvršenje određenog zadatka.
Članak 77.
Članovi povjerenstava i radnih skupina biraju se između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 78.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Školskog odbora obavlja tajnik Škole.

Tajnik sudjeluje u pripremanju sjednice Školskog odbora, izrađuje odluke koje Školski
odbor donosi, izrađuje nacrte općih akata.
Tajnik sređuje i čuva kao dokument trajne vrijednosti svu dokumentaciju Školskog odbora.
Ovlasti Školskog odbora

Članak 79.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,
Školski odbor:
• donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača,
• donosi druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja,
• imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra
• razrješuje ravnatelja,
• na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti
radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja
umanjuje njegovu radnu sposobnost,
• daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa,
• donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja,
• donosi godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
• osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,

• donosi prijedlog plana razvojnog programa Škole,
• odlučuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole,
• odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost
iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
• uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole,
• uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne
imovine bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
• uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kn,
• uz suglasnost osnivača odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača, o
davanju u zakup objekata i prostora Škole ili mijenjanju namjene objekata i prostora,
• uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Škole, o statusnim promjenama
Škole,
• odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
• daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
• razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
• razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
• odlučuje o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi,
• obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Članak 80.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.

Uvjeti

Članak 81.
Ravnatelj osnovnoškolske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj osnovne Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka,
može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01,
114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

Natječaj za ravnatelja
Članak 82.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, obveza dostavljanje programa rada za mandatno razdoblje, vrijeme na koje se
ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od
dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u
izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema
posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45
dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 83.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju prema urudžbiranom broju i razmatraju prema abecednim raedom
(prema prezimenu kandidata), te se za svaku otvorenu ponudu utvrđuje je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja

Dodatne kompetencije
Članak 84.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodžba
ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da
kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša, ili razina stečena na
studijskim programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove
ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena
na studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili više projekata
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 85.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije iz članka 84. ovog Statuta u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, svaki član Školskog odbora
nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje bodovima dodatne kompetencije na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine:od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima)
Članak 86.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija Školski odbor sastavlja rang
listu kandidata prema ukupnom broju bodova za dodatne kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata, Školski odbor utvrđuje listu s popisom dva najbolje
rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno
Skupu (zboru) radnika, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan
kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 87.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno Skupu (zboru) radnika
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a
dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje
se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 88.
U roku do osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama
ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće javnim glasovanjem izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja
vodi predstavnik Vijeća roditelja u Školksom odboru, a Skup (zbor) radnika član Školskog odbora
izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika bira predsjedavatelja sjednice bira javnim
glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika nazočne se
izvješćuje o listi kandidata za ravnatelja škole.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup
(zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se
pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 7. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 89.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom (prezime – ime) utvrđuje izbornu listu kandidata za
ravnatelja koju je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti
jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena jednog
kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem
glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo
prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat
koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a
dva ili više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu
glasovanje se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup
(zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 88. stavcima 7. i 8.
ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 90.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih
kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 88. stavka 7. i 8. Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa ( Zbora ) radnika, članovi Školskog odbora javnim glasovanjem donose odluku o
izboru kandidata za ravnatelja.
Izbabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice
Školskog odbora iz stavka 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta.
Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja na rad te druga
pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 91.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učiteljaili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
suprotnom joj prestaje radni odnos.

Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 92.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na
natječaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 93.
Ako nijedan kandidat ne bude izabran natječaj će se ponovit.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti
ravnatelja ali najduže do godinu dana,
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ako nijedan kandidat ne bude izabran natječaj će se ponovit.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti
ravnatelja ali najduže do godinu dana,

Ovlasti ravnatelja
Članak 94.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskogvijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskogvijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite
radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog istručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.

Zamjena ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova
Članak 95.
Ravnatelja u slučaju njegove privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća .
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu
suglasnost kandidata.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.

U slučaju da ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog, osobu iz reda članova Učiteljskog vijeća, uz
prethodnu suglasnost kandidata određuje Školski odbor na način utvrđen člankom 93. stavkom 4.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima sva prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja
čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ne može biti član Školskog odbora.
Školski odbor može u svakom trenutku opozvati osobu koja zamjenjuje ravnatelja i odrediti
drugog člana Učiteljskog vijeća na temelju javnog glasovanja, dizanjem ruku.
Obavijest o određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja,Škola stavlja na oglasnu ploču u
roku od tri dana od donošenja,
O određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja izvješćuje se osnivač u roku od 5 dana.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 96.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:

1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
Razrješenje ravnatelja
Članak 97.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 98.

Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 99.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 97. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 100.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
97. stavku 1. točke 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri radna dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 101.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog
odbora odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 102.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i
člankom 97. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 103.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 97.
stavku 1. točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 104.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova učiteljai stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 105.
Škola ima tajnika.
Za tajnika Škole može biti izabrana osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij
pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
Za tajnika Škole može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski stručni studij
upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz stavka 2. ovoga članka.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Stručna tijela Škole su:
• Učiteljsko vijeće
• Razredno vijeće

Članak 106.

Članak 107.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
Članak 108.
Učiteljsko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima:
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum i godišnji program rada Škole,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja odnosno učenikao promjeni programaili o prelasku iz jedne škole u
drugu,
- odlučuje o načinu, roku i sadržaju polaganja razlikovnih i /ili dopunskih ispita u slučaju
promjene programa,
- odlučuje o zahtjevu roditelja ili učenika za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta
i ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- odlučuje o upisu i nastavku obrazovanja učenika koji je prekinuo srednjoškolsko obrazovanje u
skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 109.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,
utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća,
predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
utvrđuje opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja,
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Škole
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.
Razrednik:
skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika,
skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu,
prati život i rad učenika izvan Škole,
ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela,
predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda i
ocjenu iz vladanja,
poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih
obveza,
saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća Učiteljskom vijeću i ravnatelju,
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela o učenju i vladanju,
utvrđuje ocjene učenika iz vladanja uz prethodnu suglasnsot razrednog vijeća,
priopćuje učeniku opći uspjeh,
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
obavlja i druge potrebne poslove za razredni odjel.

Članak 110.
Učiteljsko i razredno vijeće rade na sjednicama.
Sjednice Učiteljskog vijeća obvezno se održavaju na početku školske godine i na kraju
svakog obrazovnog razdoblja.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj.
Sjednice razrednog vijeća saziva i predsjedava im razrednik.
Članak 111.
Obavijest o održavanju sjednice stavlja se na oglasnu ploču Škole.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Učiteljskog odnosno razrednog vijeća.

Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavajućeg, ali bez prava odlučivanja.
Članak 112.

Prije započinjanja sjednice predsjedavajući provjerava je li sjednici nazočna većina članova i
utvrđuje imena nazočnih.

Predsjedavajući utvrđuje koji su od članova svoj izostanak opravdali.
Ako je na sjednici nazočan dovoljan broj članova sukladno stavku 1. ovog članka,
predsjedavajući će početi sa sjednicom.
Članak 113.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda, koji je naznačen u obavijesti
za sjednicu.

Svaki član Učiteljskog odnosno razrednog vijeća ima pravo prije utvrđivanja dnevnog reda
predložiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda ne raspravlja ako ona nije na odgovarajući način
obrazložena ili ako na sjednici nije nazočan odgovarajući izvjestitelj.
Predsjedavajući sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima dnevnog
reda, redosljedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Članak 114.

Učiteljsko vijeće odnosno razredno vijeće na prijedlog predsjedavajućeg ili drugog člana može
odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno
da se pribave dodatni podaci za iduću sjednicu.

Članak 115.

Kada se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu
tajnu, predsjedavajući će upozoriti nazočne da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da su ih dužni
čuvati kao tajnu.

Članak 116.

Zakazanu sjednicu predsjedavajući će odgoditi kada nastupe okolnosti koje onemogućuju
održavanje sjednice u zakazano vrijeme ili kada se prije početka sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.

Predsjedavajući će sjednicu prekinuti kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici ili ako
o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.
Kada je sjednica odgođena ili prekinuta, predsjedavajući izvješćuje nazočne članove o
novom vremenu održavanja sjednice, a ostali članovi pismeno se obavještavaju o odloženoj i
ponovno zakazanoj sjednici.
Članak 117.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pristupa se odlučivanju.

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici bude nazočna većina članova
Učiteljskog vijeća odnosno razrednog vijeća.
Prije glasovanja predsjedavajući oblikuje odluku ili zaključak koji se treba donijeti u svezi s
pojedinom točkom dnevnog reda.
Članak 118.

Učiteljsko vijeće odnosno razredno vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili
ovim Statutom određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

Članovi glasuju da tako da se dizanjem ruku izjašnjavaju "za", "protiv" ili "suzdržan" o
prijedlogu odluke odnosno zaključka.

Članak 119.

vijeća.

Odluke i zaključci su pravovaljani ako je za njih glasovala većina članova Učiteljskog ili razrednog

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavajući sjednice objavljuje je li određeni prijedlog
usvojen ili odbijen.
Članak 120.

Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavajući zaključuje sjednicu.

Članak 121.
O radu sjednice Učiteljskog i razrednog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član kojega na početku rada sjednice utvrdi Učiteljsko ili razredno vijeće.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada Učiteljskog odnosno
razrednog vijeća.
Zapisnik se sastavlja na sjednici.

Članak 122.

Zapisnici Učiteljskog vijeća vode se u knjizi zapisnika i čuvaju se u pismohrani Škole kao
trajne isprave.
Ako je u zapisniku što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s time da ostane
vidljivo što je prvobitno bilo zapisano. Ispravka će se učiniti između redova ili na kraju zapisnika.
Ispravku će svojim potpisom ovjeriti predsjedavajući sjednice i zapisničar.
Zapisnik razrednog vijeća vodi se u dnevniku razrednog odjela.
Članak 123.

Svakom radniku Škole koji ima pravni interes, mora se na njegov zahtjev omogućiti uvid u
zapisnik sa sjednice.

Izvodi, prijepisi, fotokopije zapisnika mogu se davati ovlaštenim tijelima i osobama izvan
Škole samo na njihov pisani zahtjev.

VIII. RADNICI ŠKOLE
Članak 124.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenomi druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 125.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Usavršavanje iz stavka 1.ovog članka sastavni je dio radnih obveza učitelja, stručnih
suradnika i ravnatelja.
Napredovanje u struci
Članak 126.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u
najmanje dvijerazine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 127.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 128.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 129.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u
županiji nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može
upisati u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 130.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo
Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne
uprave.

Članak 131.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 130. stavka 1. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su
značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 132.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne
obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
i promjena obrazovnog programa
Članak 133.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti
obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u
roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 134.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.
Prava i obveze učenika

Članak 135.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su obvezni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 136.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi
zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog
nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja
učenika obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelona način kako je propisao
ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 137.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 138.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,

– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju a najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Članak 139.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj
je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled
u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 138.ovog statutate stavcima 1. i 2. ovog
članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 138. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 140.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 141.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan
(2) i nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 142.

Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću
radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva
dana od dana podnošenja zahtjeva. Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko
vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta. Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu
ocjenu ta je ocjena konačna. Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima
zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski
nastavni rad iz članka 146. ovog Statuta.
Članak 143.
Ispit iz članka 142. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o
čemu odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu
ispita smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema
odluci Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog
dijela ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 144.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz
vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 145.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog Statuta koje propisuju
izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik
može polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri
ispita.

Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
članka 143. ovog Statuta.
Dopunski nastavni rad
Članak 146.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati. Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog vremena.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan
upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada. Ako se učeniku od četvrtog do
osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se
na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Učenici koji na kraju školske godine imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta
prelaze u viši razred.
Iznimno od odredbe iz stavka 5. ovog članka u viši razred može prijeći učenik od prvog do
trećeg razreda osnovne škole koji je nakon dopunskog rada iz jednog nastavnog predmeta ocijenjen
ocjenom nedovojan (1).

Ponavljanje razreda
Članak 147.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 148.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Članak 149.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kojeg se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 150.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 143.
ovog statuta.

Članak 151.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 152.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi,
ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 153.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja
u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani sportaši
Članak 154.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu i
posebno daroviti učenici mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu
za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 141. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 155.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi
i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

-

Članak 156.
Pohvale su:
usmene pohvale
pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 157.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela
Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 158.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 159.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 160.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora
rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika
-

Članak 161.
Vijeće učenika :
promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika

Članak 162.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji
odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 163.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 164.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim
stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili
interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim
programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u
nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 165.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom. Roditelji
odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 166.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika
svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 167.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Članak 168.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u
obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 169.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 170.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća
roditelja na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 171.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih 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.
Članak 172.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja
Članak 173.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 174.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina
nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 175.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 176.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika

Članak 177.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od
osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata
te sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 178.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 179.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 180.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
članova Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 181.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 182.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

Članak 183.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračunagrada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 184.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu
donosi Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 185.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 186.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade
na sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Opći akti Škole su:
• Statut
• Pravilnik o radu

Članak 187.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Osnovnoj školi don Lovre Katića
Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Jadro“
odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi

Članak 188.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 189.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Pojedinačni akti
Članak 190.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili
istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 191.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog
odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 192.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 193.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 194.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Financijski nadzor

Članak 195.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 196.
Opći akti Škole trebaju se uskladiti s odredbama ovoga Statuta u skladu sa zakonskim
odredbama.
Članak 197.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaju važiti Statut Škole KLASA: 003-05/15-01/05,
URBROJ: 2180/01-09-01-16-4 od 13.04.2016. godine, Izmjene i dopune Statuta Škole KLASA:
012-03/17-01/01, URBROJ: 2180/01-09-02-17-1 od 2.11.2017.
KLASA:
URBROJ:

Predsjednica Školskog odbora:

Željana Lažeta
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole _____________ i istim danom je stupio na snagu.
Ravnateljica:

dr. sc. Anđelka Slavić

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99
i 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine"
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,
68/18) i čl. 62. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Postira, Školski odbor Osnovne škole
Vladimira Nazora – Postira na sjednici od_________________., a uz prethodnu suglasnost
Splitsko-dalmatinske županije, KLASA:_____________,
URBROJ: ___________________ donosi:

STATUT
Osnovne škole Vladimira Nazora
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Statutom pobliže se utvrđuju statusna obilježja, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i
predstavljanje, unutarnji ustroj, ovlasti i način odlučivanja tijela školske ustanove, izricanje
pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole Vladimira Nazora (u daljnjemu tekstu: Škola)
sukladno zakonu i aktu o osnivanju.
Članak 2.
(1) Škola je pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadležnoga Trgovačkoga suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnoga i srednjega školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
(2) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni slijednik Osnovne škole "Vladimir Nazor" – Postira.
Naziv i sjedište
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Osnovna škola Vladimira Nazora.

(2) Sjedište Škole je u Postirima.
(3) Škola nema područne škole.
(4) Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.
Članak 5.
Škola obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
Pečati i štambilji
Članak 6.
Škola koristi tri vrste pečata:
(1) Pečat s grbom Republike Hrvatske, okrugloga oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.
(2) Pečat okrugloga oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
(3) Pečat četvrtastoga oblika, 15 x 40 mm, u kojemu je upisan naziv i sjedište škole.
(4) Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola.
(5) Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za ovjeravanje administrativnih dokumenata
Škole.
(6) Pečat iz stavka 1. točka 3. ovoga članka upotrebljava se za ovjeru financijskih dokumenata
Škole.
(7) O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Dan škole
Članak 7.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se 30. svibnja na datum rođenja hrvatskoga pjesnika Vladimira Nazora,
rođenoga 30. 5. 1876. godine u Postirima, po kojemu škola nosi ime.

(3) U spomen na hrvatskoga pjesnika Vladimira Nazora pri školi djeluje Prosvjetno–kulturna
manifestacija "Nazorovi dani" – Postira od 30. svibnja 1996. godine.
(4) Prosvjetno-kulturnu manifestaciju "Nazorovi dani" – Postira provodi Škola u suradnji s
Organizacijskim odborom "Nazorovi dani" – Postira i Nacionalnim odborom "Nazorovi dani" –
Zagreb.
(5) Prosvjetno-kulturna manifestacija "Nazorovi dani" – Postira održava se svake godine krajem
svibnja. Točan nadnevak i program rada Dana škole i obilježavanja Nazorovih dana određuje se
Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom Škole na početku svake školske godine za
tekuću školsku godinu.
V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 8.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
(3) Ovlasti ravnatelja iz stavka 1.ovoga članka upisuju se u sudski registar
Članak 9.
(1) Ravnatelja školske ustanove, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih
poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskoga vijeća.
(2) Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
(3) U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će
zamjenjivati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 10.
(1) Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
(2) Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi tajnim glasovanjem.
(3) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

(4) Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
(5) Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku
tri dana od dana donošenja .

II.OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obavezno obrazovanje.
(2) Djelatnost osnovnoga obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike
obrazovanja djece i mladih.
(3) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na temelju nacionalnoga kurikuluma,
nastavnog plana i programa, školskoga kurikuluma, Državnoga pedagoškoga standarda, Zakona o
općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima
kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim propisima
Članak 12.
(1) Škola obavlja djelatnost osnovnoga školovanja kao javna služba.
(2) Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upisi u Školu i ispisi iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnoga rada s učenicima te
vođenje odgovarajuće evidencije,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome, kao i o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanja javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnomu radu u e–Maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova.
(3) Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 13.
Škola radi na temelju školskoga kurikuluma i godišnjega plana i programa rada.

Članak 14.
(1) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnoga kurikuluma i nastavnoga plana i
programa.
(2) Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema
smjernicama hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda.
(3) Za sudjelovanje učenika u izbornim predmetima, aktivnostima, programima i projektima koji
nisu obvezni potrebno je informirati roditelje i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
(4) Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskoga vijeća i prethodnoga mišljenja Vijeća roditelja.
(6) Školski kurikulum mora biti dostupan svakomu roditelju i učeniku u pisanomu obliku. Smatra se
da je dostupan u pisanomu obliku ako je objavljen na mrežnim stranicama Škole.
Članak 15.
(1) Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.
(2) Godišnji plan i program rada sadrži:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podatke o uvjetima rada
podatke o izvršiteljima poslova
godišnji kalendar rada
podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnoga rada
planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika
planove rada školskoga odbora i stručnih tijela
plan stručnoga osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama Škole
podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnoga rada i poslovanja školske
ustanove

(3) Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnoga plana i programa i školskoga
kurikuluma, a donosi ga Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja
i Učiteljskoga vijeća i prethodnoga mišljenja Vijeća roditelja. –

(4) Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program do 15.
listopada tekuće godine.
(5) Godišnji plan i program rada Škola je u obvezi objaviti na svojim mrežnim stranicama u skladu s
propisima vezanima uz zaštitu osobnih podataka.
(6) Godišnji plan i program rada mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanomu obliku.
Smatra se da je dostupan u pisanomu obliku ako je objavljen na mrežnim stranicama Škole.
(7) Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
Članak 16.
(1) Osnovno školovanje traje osam godina.
(2) Osnovno školovanje obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života, a za
učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21 godine života.
Organizacija rada
Članak 17.
(1) Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u 2 smjene, a kada se steknu uvjeti i u jednoj smjeni i
s produženim cjelodnevnim boravkom o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim,
kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja.
(2) Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 18.
Nastava se izvodi:
• u školi
• u drugim ustanovama odnosno mjestima prema programskim sadržajima sukladno
Školskom kurikulumu i godišnjemu planu i programu rada škole.
Članak 19.
(1) Nastavu i druge oblike obrazovnoga rada Škola izvodi na hrvatskomu jeziku i latiničnomu
pismu.

(2) Nastava se odvija putem predavanja, vježbi i praktičnih radova u skladu s nastavnim planom i
programom.
(3) Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj
skupini.
(4) U školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa prema posebnome zakonu.

Članak 20.
Škola ima kabinetsku nastavu za razrednu nastavu.
Ustroj razrednih odjela
Članak 21.
(1) Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine u skladu s odlukom Ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinske županije.
(2) Nastavu i drugi stručno-pedagoški rad obavljaju učitelji i stručni suradnici.
(3) Za učenike od I. do IV. razreda nastava se organizira kao razredna, a za učenike od V. do VIII.
razreda kao predmetna.
Članak 22.
(1) Prema financijskim sredstvima osiguranim od strane osnivača, prostornim i kadrovskim
mogućnostima, Škola ustrojava cjelodnevni ili produženi boravak učenika.
(2) Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi sukladno propisanim
standardima uz odobrenje nadležnoga Ministarstva.
(3) Organizaciju i provedbu produženoga boravka propisuje ministar pravilnikom. -st.3.
(4) Prehranu učenika škola organizira u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 23.

(1) U Školi se organiziraju i izvode različite izvannastavne aktivnosti u kojima sudjeluju učenici radi
proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja njihovih individualnih vještina i sposobnosti, razvijanje
njihova zajedništva i društvenoga života.
(2) Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada
učenika.
(3) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom
rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
(4) Sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje obveza
u Školi.
(5) Nositelji izvannastavnih aktivnosti su učenici uz stručnu pomoć učitelja.
(6) Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti. Rad u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Školska zadruga
Članak 24.
(1) Škola ima učeničku zadrugu "Podježice" kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavlja u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika.
(2) Sredstva ostvarena na takav način posebno se evidentiraju i upotrebljavaju se isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada Škole.
Školski športski klub
Članak 25.
Škola ima osnovan Školski športski klub „Galeb“
Suradnja škole
Članak 26.
(1) U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja Škola surađuje s ustanovama, udrugama te drugim
pravnim i fizičkim osobama.
(2) Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu. U
tu svrhu Škola organizira kulturno umjetničke manifestacije, športska natjecanja i sl.
Izleti i ekskurzije

Članak 27.
(1) Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, Škola
može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije u mjestu i izvan mjesta u kojem je
smještena prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.
(2) Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole
Školska knjižnica
Članak 28.
(1) Škola ima školsku knjižnicu.
(2) Rad knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa u kojem se stručno-knjižnična djelatnost
obavlja u manjemu opsegu ili uobičajeno i služi za ostvarivanje obrazovnoga procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III.UNUTARNJI USTROJ
Članak 29.
(1) Unutarnjim ustrojem povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojem osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugoga
odgojno-obrazovnoga rada te administrativno- tehničkih poslova.
Članak 30.
(1) Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovog Statuta u sjedištu škole.
(2) U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnoga rada za učenike od I. do
VIII. razreda.
Članak 31.
(1) U školi su ustrojene:
•
•

Stručno pedagoška služba
Administrativno-tehnička služba

(2) Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
(3) Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 32.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Kućnim redu.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon prethodne rasprave ne Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika
i Vijeću roditelja.
(3) Kućnim redom utvrđuju se:
•
pravila i obveze ponašanja u školskoj ustanovi, unutarnjem i vanjskom prostoru
•
pravila međusobnih odnosa učenika
•
pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
•
radno vrijeme
•
pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
•
način postupanja prema imovini
•
i druga pitanja važna za unutarnji rad škole
(4) U školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 33.
Školski odbor nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi prema kojem su
dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV.UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 34.
(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
•
•
•

Učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
osnivač tri (3) člana samostalno
Članak 35.

(1) Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
(2) Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 36.
(1) Član Školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi
postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv
Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i
spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog
prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv
službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
(2) Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema stavku 1 ovoga članka
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 37.
(1) Predlaganje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća.

(2) Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
(3) Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo ima
predsjednika i dva člana. Članovi izbornog povjerenstava ne mogu biti kandidati za članove
Školskog odbora.
(4) Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora
(5) O izborima se vodi zapisnik.
Članak 38.
(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
(2) Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.Za članove Školskog
odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
(3) Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
(4) U Školski odbor se mogu predlagati samo osobe koje u Školi rade kao učitelji i stručni suradnici
temeljem ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme.
Članak 39.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 40.
(1) Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih
listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
(2) Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. prezime i ime kandidata.
4. napomena da se glasuje za dva kandidata

(3) Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 41.
(1) Glasovanje je tajno.
(2) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
(3) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 42.
(1) Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
(2) Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da
zaokruži redni broj ispred prezimena i imena dvaju kandidata.
(3) Glasački listići popunjeni suprotno stavku 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 43.
(1) Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
(2) U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, glasovanje za te kandidate se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
(3) Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva. U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
(4) Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Izbor člana Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 44.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor i upoznati ih s odredbama ovog statuta i načinom izbora.

Članak 45.
(1) Vijeće roditelja predlaže jednog člana Školskog odbora na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Roditelji za člana Školskog odbora iz reda roditelja ne mogu kandidirati radnika škole.
(3) Svaki roditelj – član Vijeća nazočan na sjednici Vijeća roditelja može istaknuti svoju kandidaturu
ili predložiti drugog roditelja iz reda za članstvo u Školskom odboru.
(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju
kandidaturu. Prihvaćanje kandidature se potvrđuje pisanom izjavom.
(5) O izborima se vodi zapisnik.
(6) Lista kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora sadržavati najmanje dva
kandidata

Članak 46.
Za članove Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina
nazočnih roditelja članova Vijeća roditelja tajnim glasovanjem.
Članak 47.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Vijeća
roditelja.
Članak 48.
(1) Kandidat koji dobije najveći broj glasova, čini prijedlog Vijeća roditelja.
(2) U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja
sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
(3) Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom
imenovati u Školski odbor.
Članak 49.

Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja s izabranim kandidatima za članove
Školskog odbora obvezno se dostavlja ravnatelju najkasnije u roku do tri dana od dana provedenih
izbora.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 50.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti osnivača o obvezi izbora članova u Školski odbor najmanje 45
dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Članak 51.
(1) Školski odbor može se konstituirati ako je imenovana većina najkasnije u roku od 15 dana
saziva se konstituirajući sjednica Školskog odbora.
(2) Ravnatelj saziva Konstituirajući sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon
što je imenovana većina
(3) Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednicu vodi najstariji član Školskog odbora.
Članak 52.
Dnevni red konstituirajući sjednice obvezno sadrži:
• izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
• potvrđivanje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
• izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
Članak 53.
(1) Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
(2) Članovi Školskog odbora ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je
obavljeno potvrđivanje mandata.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 54.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
(2) Svaki član Školskog odbora može predlagati ili biti predložen za predsjednika Školskog odbora.

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se do isteka mandata.
(4) O kandidatima za predsjednika, zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora biraju između sebe javnim glasovanjem, dizanjem ruku, izjašnjavajući se za ili protiv.
(5) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
(6) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora, najstariji član Školskog odbora koji je vodio
sjednicu do izbora predsjednika predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 55.
(1) Ako pojedinom članu Školskog odbora iz članka 34. ovog statuta prije vremena prestaje
mandat provode se dopunski izbori.
(2) Dopunski izbori provode se u roku od 15 dana od dana nastupa okolnosti is stavka 1. ovog
članka.
(3) Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na
koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
(4) Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 37. do 48. ovog Statuta.
Članak 56.
(1) U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
(2) Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 57.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
(3) Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.

(4) Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
(5) Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovog članka, a radi se o ispunjenju zakonskih
obveza Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
(6) Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi u sjedištu škole.
Članak 58.
(1) Predsjednik Školskog odbora ima obvezu sazivanja, pripremanja sjednica, predsjedavanje i rad
na sjednici.
(2) Predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu Školskog odbora pisano putem poziva, a u hitnim
slučajevima koji ne trpe odgodu predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu telefonski, telegrafski
ili usmeno najmanje 2 dana prije održavanja sjednice.
(3) U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu e-mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektroničke sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektroničkim putem.
(4) Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
(5) Poziv za sjednicu se članovima Školskog odbora dostavlja najmanje 3 dana prije održavanja
sjednice.
(6) Uz poziv se dostavlja materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne
sjednice.
(7) Pozive urudžbira i otprema tajnik Škole.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 59.
(1) Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
(2) Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
(3) Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
(4) Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

(5) Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
(6) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
(7) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
(8) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 60.
(1) Školski odbor može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična
većina članova.
(2) Odluke Školskog odbora pravovaljane su, ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova
Školskog odbora.
(3) Odluke Školskog odbora potpisuje predsjednik Školskog odbora.
Članak 61.
(1) Sjednici Školskog odbora dužan je prisustvovati i ravnatelj Škole, ali bez prava odlučivanja.
(2) Sjednicama Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik Školskog
odbora.
Članak 62.
(1) Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili
isprave i u drugim opravdanim slučajevima.
(2) Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
(3) Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 57.- 58. ovog Statuta.

Članak 63.

(1) Članovi Školskoga odbora o svim pitanjima iz svojega djelokruga odlučuju zajednički , većinom
glasova ukupnoga broja članova.

(2) Članovi Školskoga odbora glasuju javno tako da se za prijedlog odluke izjasne dizanjem ruke,
osim kada je to zakonom drugačije određeno.
(3) Školski odbor može na prijedlog predsjednika Školskoga odbora donijeti odluku da se o nekim
pitanjima odlučuje tajnim izjašnjavanjem.
Zapisnik sa Školskoga odbora

Članak 64.

(1) O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
(3) Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem Škole.
Članak 65.
(1) Zapisnik sa sjednica Školskog odbora vodi zapisničar.
(2) Zapisnik sadrži slijedeće stavke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
redni broj sjednice;
mjesto i datum održavanja sjednice;
vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice;
podatke o prisutnima, odsutnima i pozvanima;
otvaranje skupa i utvrđivanje kvoruma;
dnevni red sjednice;
konstatacija da je dnevni red prihvaćen;
razrada dnevnog reda i zaključaka;
potpis predsjednika Školskog odbora i zapisničara;
svaka stranica mora imati redni broj.
Članak 66.

(1) Formuliranje Odluka (Zaključaka) u zapisnik vrši predsjedavajući sjednice.
(2) Odluke (Zaključke) donijete na sjednici Školskog odbora objavljuju se u obliku skraćenog
zapisnika koji sadrži samo donesene Odluke (Zaključke) prema pojedinim točkama dnevnog reda.
(3) Skraćeni zapisnik objavljuje se na oglasnoj ploči Škole
(4) O objavljivanju skraćenog zapisnika brine se predsjednik Školskog odbora.
Članak 67.

(1) O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
(2) Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim
za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
(3) O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
(4) Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim
za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 68.
(1) Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
(3) Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
(4) Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
(5) Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
odnosno kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne
skupine osobe izvan Škole uz njihovu suglasnost u skladu sa zakonskim i podzakonskim
odredbama.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 69.
(1) Uz poslove koje kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
• Imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra.
• Imenuje v.d. ravnatelja škole.
• Razrješava ravnatelja škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog Statuta.

• Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
• Sklapa ugovor o radu sa novoizabranim ravnateljem škole.
• daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama ZOOOSŠ.
• Donosi:
• Statut (njegove izmjene i dopune), uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog
ravnatelja škole
• na prijedlog ravnatelja opće akte škole, njihove izmjene i dopune;
• na prijedlog ravnatelja Godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršenje;
• školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja;
• odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole;
• na prijedlog ravnatelja financijski plan i godišnji obračun škole;
• prijedlog plana razvojnog programa škole;
• Kućnom redu nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, i Vijeću
učenika Učiteljskim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem učenika;
• Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti nakon provedene
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, i Vijeću učenika
• Odlučuje:
• stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 70.000,00 do
100.000,00 kuna
• o financijskom planu i godišnjem obračunu;
• o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi;
• o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;
• o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti;
• o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
• o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je
zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije ;
• u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti, ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo.
• o osnivanju učeničkih zadruga i školskih športskih društava.
• odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača:
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 100.000,00
kuna
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, bez obzira na vrijednost
nepokretne imovine
- o davanju u zakup objekata i prostora Škole
• Predlaže osnivaču:
- promjenu naziva i sjedišta Škole,
- statusne promjene,

-

promjenu djelatnosti.

• Predlaže ravnatelju mjere poslovne politike.
• Razmatra:
- predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
- razmatra rezultate obrazovnog rada.
(2) Školski odbor daje osnivaču i ravnatelju Škole prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju i ovim statutom.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 70.
(1) Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole. 8
(2) Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 71.
(1) Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
(2) Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstava koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članaka 121.stavci 4.-11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 72.
(1) Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata ako je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ne može biti ponovno imenovan u
isti Školski odbor.
(2) Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten zato što nije obavljao
poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ili je te
poslove obavljao na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Članak 73.

(1) Član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća i iz reda roditelja može biti razriješen prije isteka
mandata:
• ako to sam zatraži
• ako mu kao učitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos,
• ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole, najkasnije u roku 60 dana
od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi,
• ako tijelo koje ga je izabralo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru,
• ako prosvjetni inspektor utvrdi da ne ispunjava obveze člana Školskog odbora utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole odnosno ako poslove iz svog djelokruga
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole
• ako je član lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je oduzeto pravo življenja s njegovim
djetetom, ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava, ako mu
je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne
sposobnosti
• ako član privremeno ili trajno ne može ispunjavati obveze koje ima prema zakonu,
osnivačkom aktu ili ovom Statutu
• ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora.
(2) Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje većina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može dati najmanje većina roditelja iz Vijeća roditelja.
V.RAVNATELJ ŠKOLE
Članak 74.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole.
(3) Ravnatelj zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
Uvjeti za ravnatelja

(1) Nužni uvjeti za ravnatelja su:

Članak 75.

• završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
o sveučilišni diplomski studij ili
o integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
o specijalistički diplomski stručni studij,
o položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
• uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
• najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
(2) Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se
stječe 240 ECTS bodova.
(3) Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka
2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
(4) Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 76.

(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
(2) Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
(3) U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

(4) Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan
je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 77.
(1) Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
(2) Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li
:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 78.
(1)

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
• Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(svjedodžba ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od
ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne
osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina
A2 ili viša, ili razina stečena na studijskim programima stranih jezika
• Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to
dokazuje (diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od
ovlaštene ustanove ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma
(ECDL) ili viša razina stečena na studijskim programima informatike i/ili računarstva
• Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera
u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata
uz prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili više projekata

(2) Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 79.

Dodatne kompetencije iz članka 78. ovoga Statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata
koji su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
• poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
• osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
• iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio
dokaze) do 1 bod (sudjelovao u projektima)
Članak 80.
(1) Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
(2) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija
Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću,
Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se
na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
Članak 81.
(1) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
(3 )Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva
ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se
lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 82.

(1) U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
(3) Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
(4) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
(6)Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
(7) Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo
u Školski odbor.
Članak 83.
(1)Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
(2) Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.

bira se izborno

(3) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
(4) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
(5) Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.

(6) Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
(7) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(8)Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
(9) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(10) U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim
brojem glasova.
(11) U slučaju da jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu
ostvaruje pravo prednosti.
(12) U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje
se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
(13)Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
(14) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
(15) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 82. stavcima 6. i 7.
ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 84.
(1) Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
(2) Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.

(3) Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
(4) Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
(5) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
(6) Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 85.
(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
(2) Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
(4) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 86.
(1) Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu
pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može
zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

(2) Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
(3) Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 87.
(1) Ako Školski odbor prema natječaju pravodobno ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja
dužnosti ravnatelja.
(2) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i u slučaju razrješenja ravnatelja.
(3) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(4) Škola je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.
(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(6) Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se bez postupka propisanog za imenovanje ravnatelja na
sjednici Školskog odbora tajnim glasovanjem.
(7) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
(8) Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
(9) Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
(10) Podaci o imenovanom vršitelju dužnosti ravnatelja obvezno se upisuju u sudski registar.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je kao izabranom kandidatu za
ravnatelja ministar uskratio suglasnost.
Ovlasti ravnatelja
Članak 88.
(1)Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

(2)Ravnatelj:
• organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
• predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
• predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
• u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
• predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
• sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
• obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
• izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike na Učiteljskoga vijeća
• brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove
• odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
• upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
• donosi plan nabave dugotrajne imovine
• izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
• saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
• izvješćuje osnivača o nemogućnosti utemeljenja Školskog odbora
• odobrava svaki oblik izvanučioničke nastave
• Izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluke o tjednom i godišnjem zaduženju
• Utvrđuje dežurstva učitelja i raspored sati dnevnog trajanja nastave
• planira, saziva i predsjeda sjednicama Učiteljskog vijeća,
• uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a
samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do
60 dana,
• -u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog
za donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u
mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu
upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi
pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
• u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
• poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa,

•
•
•
•

•
•
•
•

•

brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, ,stručnih suradnika i ostalih radnika,
surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00
kuna prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskoga i
stručnoga nadzora,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim
općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili
općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Zabranjuje u školi svaki oblik promidžbe
Članak 89

.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 90.
Ravnatelj je samostalan u radu , osobno je odgovoran Školskom odboru i Osnivaču.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 91.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
• smrću
• istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
• završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
• sporazumom sa Školom
• dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
• otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja
Članak 92.

(1) Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
•
•
•
•
•

na osobni zahtjev,
kad zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja školske ustanove
kad krši ugovorne obveze
na prijedlog prosvjetnog inspektora
u slučajevima utvrđenim čl. 44. Zakona o ustanovama.

(2) Svaki član Školskog odbora može predložiti razrješenje ravnatelja.
Prijedlog člana Školskog odbora za razrješenje ravnatelja mora biti u pisanom obliku i obrazložen.
(3) Kada Školski odbor zaprimi prijedlog za razrješenje ravnatelja od svog člana ili od prosvjetnog
inspektora, utvrdit će postoji li utemeljenost prijedloga.
(4) Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u
roku do tri dana izjasni o tim razlozima.
(5) Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, odnosno nakon isteka roka iz stavka 4.
ovoga članka, Školski odbor će odlučiti o razrješenju ravnatelja u roku od 15 dana od dana
primitka prijedloga za razrješenje.
(6) O prijedlogu za razrješenje članovi će odlučiti tajnim glasovanjem.
Članak 93.
(1) Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
(2) Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 94.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 92. stavak 1. točka 1. ovog Statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 95.

Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 92. stavku
1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti
da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u
primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 96.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 97.
(1) Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 92
ovoga Statuta.
(2) Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 98.
(1) Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 92. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
(2) Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.
(3)Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
(4) Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

VI.TAJNIK ŠKOLE
(1) Škola ima tajnika.
(2) Uvjeti za tajnika Škole su završen:

Članak 99.

• sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
uprave,
• preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
ovoga stavka.
Članak 100.
Tajnik obavlja poslove propisane sukladno odredbama važećeg Pravilnikom o djelokrugu rada
tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

VII.. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 101.
Stručna tijela škole su: Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće
Članak 102.
Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole.
Članak 103.
(1) Učiteljsko vijeće radi na sjednicama.
(2) Sjednice Učiteljsko vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
(3) Učiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
(4) Na sjednicama Učiteljskog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem, podizanjem ruku.
Ovlasti Učiteljskog vijeća
Članak 104.
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada škole
• u suradnji sa ravnateljem predlaže Školski kurikulum Školskom odboru
• predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
• predlaže ravnatelju imenovanje razrednike
• analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
• Raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
• osniva stručne aktive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odlučuje o nagradama učenika
izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Škole.
odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
donosi odluku o oslobađanju učenika o školskoj aktivnosti na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite
odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i
ocjeni iz vladanja,
imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole,
odlučuje o prestanku pohađanja nastave izbornoga predmeta nakon pisanoga zahtjeva
roditelja
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
Članak 105.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Članak 106.
(1) Razredno vijeće radi na sjednicama.
(2) Sjednice saziva i predsjedava im razrednik kao stručni voditelj razrednog odjela.
(3) Odluke Razrednog vijeće donose se većinom glasova prisutnih članova.
(4) Na sjednicama Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem, podizanjem ruku.
Ovlasti Razrednog vijeća
Članak 107.
• skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
• skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma

• utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
• u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja, odnosno nastavnika određenog nastavnog
predmeta, odnosno razrednika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog učitelja,
odnosno nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj.
• utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
• predlaže izlete, izvanučioničku nastavu i ekskurzije razrednog odjela
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
• raspravlja i utvrđuje opisnu ocjenu iz vladanja učenika na prijedlog razrednika
• obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima škole.
• U slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenoga nastavnog predmeta utvrđuje
ocjenu
• Izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
Članak 108.
(1)Svaki razredni odjel ima razrednika.
(2)Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća.
(3)Razrednika određuje ravnatelj na prijedlog Učiteljskog vijeća.
(4)Razredni učitelj u prva četiri razreda ujedno je i razrednik razrednog odjela.
Ovlasti Razrednika
Članak 109.
• skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,
• prati rad učenika odjela i skrbi o njemu,
• ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe, svjedodžbe prevodnice i drugu razrednu
dokumentaciju,
• podnosi izvješća o radu razrednog odjela,
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno staratelje o postignutim rezultatima,
• predlaže pedagošku mjeru
• predlaže ocjenu iz vladanja
• obavlja druge poslove sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, ovim
Statutom i drugim općim aktima škole.
VIII. RADNICI ŠKOLE
Članak 110.

(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
(2) Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 111.
Učitelji,stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 112.
(1)Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
(2) Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
(3) Ministar propisuje napredovanje Pravilnikom.
Radni odnos
Članak 113.
(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole i odredbama važećih Kolektivnih ugovora.
(2) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
(3) Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 114.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX.UČENICI ŠKOLE
Upis učenika
Članak 115.
(1) U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave
(3) Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja.
(4) U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može
upisati u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje
broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 116.
Učenik se u pravilu upisuje u školu kojoj pripada prema upisnom području, a iznimno se može
upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području:
• ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u osnovnoj školi
u koju se upisuje
• ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu
nacionalnih manjina
• ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba
Članak 117.
(1) Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo
Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika. , a u skladu s Pravilnikom o
postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta
(2) Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo Ureda državne uprave Splitskodalmatinske županije.
Članak 118.

(1) Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 115. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.

Članak 119.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Promjena škole
Članak 120.
(1) U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis
ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u
drugu školu.
(2) Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Članak 121.
(1) U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole, Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik , a ako se taj strani jezik ne uči u Školi , obvezna je učeniku
omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
(2) Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost ureda
državne uprave.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj i priznavanje inozemne obrazovne
kvalifikacije
Članak 122.
(1) Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i
koji želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.

(2) Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika
(3) Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
• ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
• ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
• ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
(4) Odluku o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
(5) Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o
provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski
jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika.
Status učenika
Članak 123.
(1)Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
(2)Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obaveze učenika
Članak 124.
(1)Učenici imaju pravo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biti obaviješteni o svim pitanjima koja se na njih odnose;
na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu;
na uvažavanje njihovog mišljenja;
na pomoć drugih učenika škole;
na prigovor koji može predati razredniku koji će razmotriti prigovor i postupiti sukladno
ovlastima
na sudjelovanje u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda;
na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada
koristiti objekte Škole i materijalne pogodnosti u skladu s njihovom namjenom
koristiti sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja
ustrojavati razredne oblike kulturno-umjetničkih i športskih sadržaja

(2) Učenici su obvezni:
• redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali,
• savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
• njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
• čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
• poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
• čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
Zaštita zdravlja i sigurnosti učenika
Članak 125.
(1) Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i
zaštite zdravlja učenika.
(2)Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
(3) Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo u skladu sa Protokolom o slučaju prijavi nasilja.
(4) Sva školska tijela dužna su surađivati s nadležnim tijelima i na njegov zahtjev podnositi izvješća
i odgovarati na upite, odnosno pravobranitelju za djecu osigurati dostupnost i uvid u sve podatke,
informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu učenika bez obzira na stupanj njihove tajnosti.
Izostanak učenika s nastave
Članak 126.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni
opravdati (ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i sl.)
(2) Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
• razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
• ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
• Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,

(3) Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
• -usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
o pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
o pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
(4) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Članak 127.
(1) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
(2) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
(3) Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 126. ovog Statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
(4) Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 126. ovog Statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Članak 128.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

(2) Ukoliko roditelj ili skrbnik u roku sedam dana od dana primitka pismene obavijesti ne dođe
obrazložiti razloge izostanka, ovlaštena školska tijela dužna su protiv učenika pokrenuti postupak
za izricanje pedagoških mjera.
(3) Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 129.
Zabranjeno je tjelesno kažnjavanje učenika i udaljavanje učenika s nastave.
Radnik koji postupi suprotno čini tešku povredu radne obveze.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 130.
(1) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom zaključenom na kraju nastave iz
pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje ocjene Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
Povjerenstvom.
(2) Učiteljsko vijeće dužno je odlučiti o zahtjevu za preispitivanje ocjene.
(3) Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana
od dana podnošenja zahtjeva.
(4) Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
(5) Povjerenstvo se sastoji od:
• predsjednika (razrednik)
• ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako popravni
ispit polaže učenik razredne nastave)
• stalnoga člana povjerenstva (učitelj istoga ili srodnoga predmeta)
(6) Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna. Ako Povjerenstvo
utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 138. ovog Statuta.
Članak 131.
(1) Učenik ima pravo na polaganje ispita pred povjerenstvom ako i nakon preispitivanja ocjene nije
zadovoljan ocjenom odnosno odlukom Učiteljskog vijeća.

(2) Učenik ili roditelj učenika može podnijeti zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom u
roku od dva dana od priopćenja odluke Učiteljskog vijeća u vezi preispitivanja ocjene.
Članak 132.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pismeni i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni određuje
Učiteljsko vijeće na prijedlog predmetnog učitelja iz čijeg se predmeta polaže ispit.
(3) Kad se ispiti sastoje od pisanog i usmenog dijela, održavaju se u dva dana.
(4) Ako se ispit provodi pisano i usmeno, najprije se provodi pisani dio ispita, a zatim usmeni.
(5) Ukoliko učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.
(6) Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
(7) Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Članak 133.
(1) Na kraju
priopćuje.

ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah

(2) Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
(3) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(4) Ako povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
(5) Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 134.
(1) Ocjena ispitnog povjerenstva je konačna.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od ocjene koja je učeniku zaključena na kraju nastave.

(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred
novim povjerenstvom.
Članak 135.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
(2) Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 136.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 137.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Dopunski nastavni rad
Članak 138.
(1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
(2) Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima.
(3) Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje mu prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.

(5) Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne
zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine
Ponavljanje razreda
Članak 139.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit
Članak 140.
(1) Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
(2) Prije izlaska na popravni ispit učenik je dužan popunjenu Prijavnicu za polaganje popravnog
ispita i predati u tajništvo škole
(3) Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Članak 141.
(1) Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
• predsjednika (razrednik)
• ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
• stalnog člana povjerenstva (učitelj istog ili srodnog predmeta)
Članak 142.
Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 140. do 141. ovoga Statuta.
Članak 143.
Učeniku koji uspješno završio dopunski nastavni rad položi popravni ispit, ocjena se upisuje se u e
–dnevnik, e maticu i svjedodžbu.

Predmetni ili razredni ispiti
Članak 144.
(1) Učenik se upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog ispita u slijedećim slučajevima:
• bolest u dužem trajanju
• neocijenjen iz jednog ili više nastavnih predmeta
• drugi opravdani razlozi koje kao takve ocjeni razredno vijeće
(2) Učenicima koji sudjeluju na školskom, županijskom i državnom natjecanju izostanci s nastave
neće ući u ukupan broj izostanaka zbog kojih bi bili upućeni na predmetni ispit
(3) Predmetni ili razredni ispiti polažu se u dva redovna roka, krajem lipnja i krajem kolovoza, te
izvan navedenih rokova ako to uvjetuju razlozi spriječenosti.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.

Članak 145.
(1) Učenik koji namjerava pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita, prethodno podnosi
Razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita, predmetnog ili razrednog, u kojem navodi razred i
predmete koje će polagati.
(2) Učenik ne može polagati više od dva predmeta u jednom danu.
Članak 146.
(1) Predmetni i razredni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje Učiteljsko vijeće.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
• predsjednika (razrednik)
• ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
• stalnog člana povjerenstva (učitelj istog ili srodnog predmeta)
Članak 147.
Prije pristupanja učenika ispitu Povjerenstvo iz čl. 146 ovoga Statuta utvrđuje se njegov identitet i
obavlja uvid u pedagošku dokumentaciju na osnovi koje je odobreno polaganje ispita.
Članak 148.
Učiteljsko vijeće utvrđuje ispitne rokove.

Članak 149.
(1) Kad se ispiti sastoje od pisanog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
(3) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
Članak 150.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
(4) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(5) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(6) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 151.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog
ispitivača te konačnu ocjenu.
(2) Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 152.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili
razrednom ispitu u propisanim rokovima, škola je dužan omogućiti polaganje ispita nakon
prestanka razloga zbog kojih nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 153.
(1) Ako učenik ili roditelj nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdilo ispitno povjerenstvo za
polaganje predmetnog/ razrednog ispita ima pravo pisanog prigovora Učiteljskom vijeću u roku
od 3 dana nakon priopćenja ocjene.

(2) Učiteljsko vijeće će razmatrati pisani prigovor učenika ili roditelja i donijeti odluku o tome
smatra li prigovor opravdanim ili ne.(3) Ako Učiteljsko vijeće ocijeni prigovor opravdanim, škola organizira ponovni ispit pred drugim
ispitnim povjerenstvom u roku od 3 dana nakon uvažavanja prigovora.
(4) Na odluku drugog ispitnog povjerenstva učenik nema pravo prigovora.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 154.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju
Kategorizirani športaši
Članak 155.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način kojim propisan 144.-146. ovoga Statuta
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnostima
Članak 156.
(1) Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
(2) Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
(3) Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu
se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
X.MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJERE
Mjere poticanja

Pohvale i nagrade učenicima
Članak 157.
Učenici koji se ističu u učenju (odličan uspjeh na kraju nastavne godine), u ponašanju (uzorno
vladanje i redovito pohađanje nastave) i u drugim korisnim aktivnostima (sudjelovanje na
školskim, kulturnim i sličnim natjecanjima, poticanje prijateljskih i humanih odnosa u razrednom
odjelu...) mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Cilj mjere poticanja je podržavati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i
djelovanjima.

(1) Pohvale su:

Članak 158.

• Pisanu pohvale (pohvalnice) koje daje razredno vijeće u obliku povelje, priznanja (u obliku
medalja, pokala i sl.), plakete, diplome i sl.
• Usmene pohvale koje izriče razrednik, a mogu biti objavljene na sjednici stručnih tijela
škole, na skupovima u svezi obilježavanja prigodnih događaja, svečanostima povodom
završetka školske godine.
(2) Nagrade dodjeljuje Učiteljsko vijeće, a mogu biti:
• knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije,
• športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti ,
• novčane nagrade.
(3) Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu.
Članak 159.

(1) Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
(2) Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
(3) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
Članak 160.

(1) Pisana pohvala izdaje se na odgovarajućem obrascu.
(2) Obrazac pisane pohvale utvrđuje Učiteljsko vijeće.
(3) Pisanu pohvalu potpisuje predsjedavatelj tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj.
b) pedagoške mjere

Članak 161.

(1) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja
učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim
učenicima.
(2) Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog
odnosa prema školskim obvezama i okruženju.
Članak 162.
(1) Pedagoške mjere se izriču zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog
ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja).
(2) Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja.
(3) Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti
i pravodobnosti.
(4) Pedagoške mjere u osnovnoj školi su:
•
•
•
•

Opomena
Ukor
Strogi ukor
Preseljenje u drugu školu
Članak 163.

Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu školu, koja
vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.
Članak 164.
(1) Opomena, ukor i strogi ukor su mjere koje se ne izriču u upravnom postupku.

(2) Pedagošku mjeru opomena, izriče razrednik
(3) Pedagošku mjeru ukor, izriče Razredno vijeće
(4) Pedagošku mjeru strogi Učiteljsko vijeće
(5) Ravnatelj , na temelju prijedloga Učiteljskog vijeća, donosi rješenje kojim odlučuje o pedagoškoj
mjeri preseljenja u drugu školu.
Članak 165.
(1) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na
odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu
s pravilima i kućnim redom škole.
(2) Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a
na roditeljskome sastanku roditelje/zakonske zastupnike učenika (u daljnjem
tekstu: roditelje) o odredbama Pravilnika kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Članak 166.
(1) Neprihvatljiva ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere, podijeljena su ovisno o
težini na: lakša, teža, teška i osobito teška.
(2) Lakšim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:
• ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje
nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga
rada);
• onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
• oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojnoobrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
• nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnoga rada;
• pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
• poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
• uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u
drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
• korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.
Članak 167.

Težim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:
• ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje
izvođenje;
• povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i
glasina o drugome učeniku ili radniku škole;
• unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje
se održava odgojno-obrazovni rad;
• dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu
osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojnoobrazovni rad;
• namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome
mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
• prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
• udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog
učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
• korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
• klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojnoobrazovni rad;
• prisvajanje tuđe stvari.

Članak 168.
Teškim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:
• -izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su
povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje
događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);
• -nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
• krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
• neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez
njihove izmjene;
• krađa tuđe stvari;
• poticanje grupnoga govora mržnje;
• uništavanje službene dokumentacije škole;
• prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr.
iznuđivanje novca);
• unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojnoobrazovni rad.

Članak 169.
Osobito teškim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:
• krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
• objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu
ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
• teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem
ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
• ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u
prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
• nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu
osobu.
Članak 170.
(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.
(2) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnička
ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj u skladu sa člankom
(3) Neopravdanim izostankom se smatra onaj izostanak koji nije opravdan u skladu sa čl.127
ovoga Statuta
Članak 171.
(1) Kod izricanja pedagoških mjera iz članka 162. ovog Statuta, Škola je dužna poštovati učenikovu
mentalnu i socijalnu zrelost, opće stanje, osjetljivost i druge okolnosti koje utječu na njegov razvoj.
(2) Pored odlučnih činjenica utvrđuju se sve činjenice učenikovog razvoja, obiteljskih i drugih
okolnosti u kojima živi te sve druge važne okolnosti.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika niti
povreda njegove osobnosti.
(3) U postupku izricanja pedagoških mjera učitelji/nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj (u
daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) dužni su voditi računa o dobi učenika, njegovoj
psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koje utječu na učenikov
razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo te drugim okolnostima.

(4) Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom
te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti
izricanja pedagoške mjere.
(5) Roditelj mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija,
prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
(6) Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga ne
odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe.
(7) Mjera se može izreći i bez informiranja roditelja, što je propisano stavkom 5. ovoga članka, ako
se roditelj ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
(8) Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana
saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.
(9) Pedagoška mjera strogog ukora učeniku osnovne škole, odnosno opomene pred isključenje
učeniku srednje škole, mora se izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za
neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.
(10) Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana od
dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.
(11) Pedagoška mjera mora se izreći u roku od 15 dana ako je učenik rješenjem ravnatelja
privremeno udaljen iz odgojno-obrazovnog procesa. Vrijeme privremenog udaljavanja iz odgojnoobrazovnog procesa ne smatra se neopravdanim izostankom učenika.
Članak 172.
(1) Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije i/ili
službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih
nadležnih institucija.
(2) Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se
konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim
liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i
mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kako bi
se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika.
(3) Prijedlog za donošenje pedagoških mjera podnosi se pismeno i mora se dostaviti najkasnije u
roku sedam dana od dana saznanja za počinjenu povredu.

(4) U obrazloženju pedagoške mjere navest će se mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do
neprihvatljivog ponašanja te posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti. Obrazloženje mora
sadržavati i podatke o prethodno poduzetim preventivnim mjerama te prijedloge za pružanje
pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja.
Članak 173.
(1) Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog
ponašanja iz članka 166. stavka 2. ovoga Statuta ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više
od 0,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne
godine.
(2) Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težeg neprihvatljivog ponašanja iz članka 167. ovoga
Statuta ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1% nastavnih sati od ukupnoga broja
sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
(3) Pedagoška mjera strogog ukora izriče se zbog teškog neprihvatljivog ponašanja iz članka 168.
ovoga Statuta ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5% nastavnih sati od
ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
(4) Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu izriče se zbog osobito teškog neprihvatljivog
ponašanja iz članka 169. ovoga Statuta ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2%
nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
(5) Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu već samo prema učenicima
pojedinačno.
(6) U jednom se postupku može izreći samo jedna pedagoška mjera.
(7) Pedagoška mjera se izriče odlukom.
Članak 174.
(1) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera iz članka 173 stavka 1. ili 2. ovoga Statuta
ponavlja se prethodno izrečena pedagoška mjera u slučaju neprihvatljivog ponašanja manje ili iste
težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjera. Ista pedagoška mjera može se izreći najviše
dva puta tijekom školske godine. U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izriče se
pedagoška mjera sljedeće težine.

(2) Učeniku kojemu je već izrečena jedna od pedagoških mjera iz članka 173. stavka 1. ili 2. ovoga
Statuta izriče se sljedeća teža mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koju mu je
već izrečena pedagoška mjera.
(3) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera iz članka 173. stavka 3. ovoga Statuta izriče
se pedagoška mjera iz članka 173. stavka 4. u slučaju bilo kojega neprihvatljivog ponašanja iz
članaka 167.-169., odnosno dva lakša neprihvatljiva ponašanja iz članka 166. stavka 2 ovoga
Statuta.
(4) Učeniku osnovne škole kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, a koji se i
dalje neprimjereno ponaša, može se, sukladno odredbama ovog Statuta izreći pedagoška mjera
izuzev mjere preseljenja u drugu školu.
Članak 175.
(1) Na izrečene pedagoške mjere (opomena, ukor , strogi ukor) roditelj učenika može podnijeti
prigovor ravnatelju škole u roku od 8 dana od izricanja.
Ravnatelj je u obvezi prigovor
(2) O žalbi na rješenje ravnatelja kojim donosi odluku o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu,
odlučuje Ministarstvo.
Članak 176.
(1) Izvršenje rješenja o pedagoškim mjerama izvršava razrednik odnosno ravnatelj u roku od 8
dana od dana izvršnosti rješenja.
(2) Pedagošku mjeru preseljenje u drugu školu ravnatelj izvršava u suradnji sa uredom državne
uprave, odnosno gradskim uredom koji je dužan u roku od 7 dana odrediti osnovnu školu u kojoj
učenik nastavlja školovanje.
Članak 177.
Izvršne pedagoške mjere mogu se unijeti u pedagošku dokumentaciju o učenicima, osim u
svjedodžbu te drugu javnu ispravu koja ne sadrži taj podatak.
Članak 178.
(1) Tijela ovlaštena za predlaganje i donošenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere
pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati smisao
izrečene mjere.

(2) Tijelo koje je donijelo mjeru može ako ocijeni da je donesena mjera imala ispravan učinak na
učenika i postigla željenu svrhu, na kraju obrazovnog razdoblja donijeti odluku o brisanju izrečene
mjere.
XI.. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 179.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednike,
zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(2) Za predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela izabrani su učenici koji
su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
(3) Glasovanje je tajno.
(4) Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 180.
(1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
(2) Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
Članak 181.
(1) Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje aktivnosti
razrednog odjela. Blagajnik je dužan prikupljeni novac odgovorno čuvati i predati ga zajedno s
evidencijom razredniku koji je dužan učeniku izdati potvrdu o primitku novca.
Vijeće učenika
Članak 182.
(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika škole.
(2) Prvu konstituirajuću sjednicu saziva ravnatelj nakon što su izabrani svi predsjednici razrednih
odjela te rukovodi sjednicom do izbora predsjednika Vijeća učenika

Članak 183.
(1) Članovi vijeća učenika škole između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika škole.
(2) Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(3) Glasovanje je javno, podizanjem ruku.
Članak 184.
Mandat predsjednika i članova Vijeća učenika je godinu dana, s tim da isti učenici mogu biti
ponovno izabrani.
Članak 185.
Na sjednici vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi u bilježnici tvrdih korica.
Članak 186.
(1) Sjednice Vijeća učenika održavaju se po potrebi u prostoru škole.
(2) Sjednica se može održati ako je prisutna polovica predstavnika vijeća.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 187.
• priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i uspjeh u
školovanju
• sudjeluje u izradi programa izvannastavnih aktivnosti
• predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u školi
• raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
• Raspravlja o Kućnom redu škole
• pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza
• aktivno sudjeluje u različitim oblicima rada u školi
• poduzima mjere i aktivnosti na razvijanju prijateljskih odnosa u školi
• obavlja i druge poslove vezane za život i rad učenika Škole.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama
učenika, bez prava odlučivanja.

XII.RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obaveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 188.
(1) Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
(2) Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati. Rok u kojem
roditelj treba opravdati izostanak je tri dana računajući od dana izostanka učenika.
(3) Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 189.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
(2) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(3) Roditeljski razredni sastanci razrednog odjela sazivaju se po potrebi, a najmanje tri puta
tijekom školske godine.
(4) Opći roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(5) Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
(6) Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 190.
(1) Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim
stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili
interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim
programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u
nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
(2) Učenik bira izborni predmet najkasnije do 30 lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Za
sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.

(3) Učenik može prestati pohađati izbornu nastavu nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika
učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine,a najkasnije do 30 lipnja tekuće godine za
sljedeću školsku godinu.
Članak 191.
(1) Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
(2) Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
(3) Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
Članak 191.
Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave te ostalih oblika
odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen i dužni su izostanke učenika pravodobno
opravdati.
Članak 192.
(1) Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz članka 129.-131 . ovoga Statuta, škola mu je dužna
uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima škole.
(2) Ako roditelj učestalo zanemaruje svoje obveze škola je dužna o tome obavijestiti Ured državne
uprave i nadležnu ustanovu socijalne skrbi.
Članak 193.
U skladu s odlukama školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na
troškove:
•
•
•
•
•
•
•

popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe,
oštećenja namještaja i ostale imovine škole,
školskih izleta i ekskurzija,
kino predstava,
kazališnih predstava,
priredaba i natjecanja,
osiguranje učenika,

• usluge kopiranja,
• kupnje testova…….
XIII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 194.
(1) Vijeće roditelja u Školi se ustrojava se s ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva,
povezivanja sa društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika.
(2) Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 195.
(1) Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu.
(2) Vijeće roditelja je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
(3) U Vijeću roditelja ima onoliko roditelja koliko u Školi ima razrednih odjela.
(4) U Vijeću roditelja mogu biti samo roditelji čija su djeca učenici Škole.
(5) Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Članak 196.
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku svakog razrednog odjela, iz svojih redova, javnim
glasovanjem, većinom glasova nazočnih roditelja, biraju svog predstavnika za Vijeće roditelja za
tekuću školsku godinu.
(2) Postupkom izbora iz stavka 1. ovog članka rukovode razrednici razrednih odjela.
(3) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednik je dužan u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 197.

Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva ravnatelj i predsjedava do izbora predsjednika
Vijeća roditelja
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 198.
(1) Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
(2) Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
(3) Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(4) Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja
na isti način.
(5) Mandat predsjednika i članova Vijeća roditelja je godinu dana, s tim da iste osobe mogu biti
ponovno izabrane.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 199.
• daje mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma
• daje mišljenje o prijedlogu Godišnjeg plana i programa rada
• raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji Školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
programa rada Škole
• Raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
• razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
• predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada
• imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora koji nije radnik Škole
• daje mišljenje i prijedloge u vezi sa radnim vremenom učenika, početkom i završetkom
nastave
• daje mišljenje o organiziranju športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
• daje mišljenje o vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje
• -daje mišljenje o osnivanju i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanje učenika u njihovu
radu
• Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku obaijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.

• daje mišljenje u svezi socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće
pomoći.
• obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata Škole.
(2) Predstavnici Razrednih odjela u Vijeću roditelja imaju obvezu informiranja roditelja svoga
razrednoga odjela o bitnim zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja.
(3) Vijeće roditelja putem oglasne ploče škole informiraju ostale radnike škole o bitnim zaključcima
koji su doneseni na sjednici Vijeća roditelja.
(4) Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 200.
(1) Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi.
(2) Sjednice Vijeća roditelja saziva i sjednicama predsjedava predsjednik Vijeća roditelja, a u
njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
(3) Pozive urudžbira i otprema tajnik škole.
(4) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 201.
(1) Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
(2) Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
(3) Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih
na sjednici.
(4) O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
(5) Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
(6) Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.

(7) Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
(8) Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
Članak 202.
Postupak predlaganja i izbora roditelja koje Vijeće roditelja predlaže osnivaču radi imenovanja
jednoga člana u Školski odbor regulirano je člancima 45.-49.. ovoga Statuta.
Članak 203.
Član Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata:
•
•
•

ako sam zatraži razrješenje,
ako njegovu djetetu prestane status redovnoga učenika Škole,
odlukom roditelja razrednoga odjela ako isti nisu zadovoljni radom člana u Vijeću
Članak 204.

Prijedlog za razrješenje može podnijeti većina roditelja razrednog odjela
XIV. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE, SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 205.
(1) Utemeljenje Radničkoga vijeća i Sindikata u Školi je slobodno.
(2) Radnici imaju pravo, prema svojemu slobodnom izboru, utemeljiti sindikat te se u njega
učlaniti, uz uvjete koji mogu biti propisani samo statutom ili pravilima toga sindikata.
(2) Sindikat mora pisano obavijestiti poslodavca o imenovanju sindikalnoga povjerenika, odnosno
sindikalnoga predstavnika.
(3) Škola će osigurati Radničkome vijeću / sindikalnom povjereniku prostor, sredstva za rad i druge
uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 206.

(1) U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
(2) Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
(3) Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
(4) Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
(5) O utemeljenju Radničkoga vijeća/ utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u
Školi predstavnik radnika dužan je izvijestiti ravnatelja.
(6) Sindikat mora pisano izvijestiti poslodavca o imenovanju sindikalnog povjerenika, odnosno
sindikalnog predstavnika
Skup radnika
Članak 207.
(1) Skup radnika čine svi radnici Škole.
(2) U odnosu na skup radnika ravnatelj je poslodavac te stoga ne može sudjelovati u postupku
odlučivanja na skupu radnika. (3) Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskoga odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku.
(4) Skup radnika iz stavka 3. ovoga članka saziva član Školskoga odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskome odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskoga odbora.
(4) Radi sveobuhvatnoga obavješćivanja i rasprave o stanju i razvoju poslodavca te o radu
radničkoga vijeća moraju se dva puta godišnje, u podjednakim vremenskim razmacima, održati
skupovi radnika zaposlenih u Školi sukladno općim propisima o radu.

(5) Skup radnika iz stavka 4. ovoga članka saziva radničko vijeće, uz prethodno savjetovanje s
poslodavcem, vodeći pri tome računa da se odabirom vremena i mjesta održavanja skupa radnika
ne šteti poslovanju poslodavca.
(6) Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće, skup radnika iz stavka 4. ovoga članka dužan je
sazvati poslodavac.
(7) O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom određeno drukčije.
XV.JAVNOST RADA
Članak 207.
(1) Rad škole i njezinih tijela je javan.
(2) Javnost rada ostvaruje se osobito:
• redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
• podnošenje izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnoga rada Škole,
• priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
• objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
(3) Za javnost rada Škole odgovorni su predsjednik Školskoga odbora i ravnatelj.
XVI.. POSLOVNA TAJNA
Članak 208.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
•
•
•
•
•
•
•

osobni podaci učenika i djelatnika u skladu s važećim zakonskim odredbama
podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih
Školi,
podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge,
podatci o poslovnim rezultatima Škole,
podatci o učenicima, socijalno-moralne naravi,
podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima,
podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika.

Članak 209.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
(3) Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Članak 210.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
XVII.ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
Članak 211.
(1) Radnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Članak 212.
Škola će u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti odgoju učenika u
vezi čuvanja i zaštite čovjekova okoliša odnosno s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Članak 213.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XVIII.IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 214.

Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini škole dužni su se skrbiti
svi radnici Škole.
Članak 215.
(1) Za obavljanje djelatnosti škola osigurava sredstva iz državnoga proračuna, iz proračuna
jedinica lokalne i područne samouprave, od osnivača, uplatama roditelja učenika za posebne
usluge i aktivnosti škole, prihoda od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Škole se ne mogu financirati iz sredstava političkih stranaka.
(3) Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.
(4) Financijski plan može se tijekom godine mijenjati:
• ako se prihodi ne ostvaruju prema planu,
• ako nastane potreba za promjenom plana prihoda i rashoda.
(5) Naredbodavac za izvršavanje financijskoga plana je ravnatelj.
(6) U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
•
•
•
•

za zakonito, učinkovito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima,
za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskoga računovodstva,
za potpisivanje i pravodobnu predaju financijskih izvještaja.
Članak 216.

(1) Škola je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se
uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.
(2) Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja računovodstvena služba škole.
Članak 217.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari višak prihoda, taj će prihod upotrijebiti za obavljanje
i razvoj svoje osnovne djelatnosti, osim u slučaju da osnivač ne odluči drugačije.
Članak 218.

Ako škola na kraju godine iskaže manjak prihoda, manjak prihoda će se pokriti u skladu s odlukom
osnivača.
XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 219.
(1) Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja, i Odbor za zaštitu na radu ( u
daljnjem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
(2) Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s Godišnjim planom i
programom rada Škole.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici kolegijalnog tijela imaju članovi kolegijalnog tijela, ravnatelj i
osobe koje predsjednik kolegijalnog tijela pozove na sjednicu.
Članak 220.
(1) Nazočnost na sjednici obveza je članova kolegijalnog tijela.
(2) Neopravdani izostanak radnika Škole sa sjednice kolegijalnog tijela smatra se radnikovom
povredom radne obveze.
Članak 221.
(1) Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela
(2) Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava
koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 222.
Opći akti Škole su:
•
•
•
•
•
•
•

Statut,
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

•
•
•
•

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
i drugi opći akti sukladno zakonskim odredbama.
Članak 223.

(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, osim ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Članak 224.
(1) Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
(2) Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Članak 225.
Autentično tumačenje općeg akta daje Školski odbor.
Članak 226.
(1) Tajnik Škole dužan je dati na uvid i kraće korištenje opći akt škole svakom radniku u svrhu
ostvarivanja traženog prava.
(2) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Pojedinačni akti

Članak 227.

(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
XXI. NADZOR

Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 228.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 229.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 230.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 231.

Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 232.
Ovaj Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost skupštine Splitsko – dalmatinske
županije.
Članak 233.
(1) Opće akte usklađene s ovim Statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu ovog Statuta.
(2) Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih
akata koje nisu u suprotnosti s ovim Statutom.
Članak 234.
Do konstituiranja Školskog odbora prema odredbama ovog Statuta, nastavlja sa radom Školski
odbor utemeljen sukladno odredbama dosadašnjeg Statuta Škole.
Članak 235.
Ovaj Statut se može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donijet.

Članak 236.
Ovaj Statut Osnovne škole Vladimira Nazora, Postira stupa na snagu osmog dana od dana objave
na oglasnoj ploči Škole.
Članak 237.
(1)Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole KLASA: 012-04/16-01/03,
URBROJ: 2104-33-04/16-01 od 07.svibnja.2016. godine, te sve izmjene i dopune Statuta.
(2)Statut OŠ Vladimira Nazora, Postira objavljen je na oglasnoj ploči __________________., a
stupio je na snagu dana _____________________godine.

Predsjednik Školskog odbora:
Jadran Bašić
______________________
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Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99., 35/08) te članka 98.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11,
16/12, 86/12, 94/13, 136/14- RUSHR, 152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole Primorski Dolac,
Primorski Dolac uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: ______________,
URBROJ: _______________) od ___________., na sjednici održanoj dana ___________ donosi

STATUT OSNOVNE ŠKOLE PRIMORSKI DOLAC
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i
roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Primorski Dolac, (u daljem tekstu:
Škola).
Izrazi u ovom Statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik Osnovne škole „Naša krila“ iz Primorskog Doca.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Primorski Dolac.
Sjedište Škole je u Primorskom Docu,Vržine 185.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.

Škola ima:
1. pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a
u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. pečat okruglog oblika promjera 25 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata
nalazi se grb Republike Hrvatske.
3. pečat okruglog oblika promjera 25 mm i pečat okruglog oblika promjera 38 mm koji
sadrže naziv i sjedište škole.
4. Štambilj četvrtastog oblika širine 11 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole i
štambilj četvrtastog oblika širine 34 mm i dužine 68 mm koji sadrži primljeno, klasa i
urbroj.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. i točka 2. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola i
akti koje škola donosi u obavljanju javnih ovlast.
Pečatom iz stavka 1. točka 2. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 3. ovog članka služe za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.

Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Dan škole obilježava se u mjesecu lipnju, a nadnevak se određuje Godišnjim planom i programom rada
škole.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba
iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata za osobu koja zamjenjuje ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju duže spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl) kandidata za osobu koja zamjenjuje
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku od tri (3)
dana od donošenja.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole iz članka 10. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija
o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–Maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih fizičkih ili
pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje
djelatnost osnovnog školstva.

Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa
i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.

Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u radu i organizaciji Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima, osnivaču
i uredu državne uprave.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno
godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne
predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državno pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja za
učenike škole može se organizirati produženi boravak.
Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi sukladno propisanim
standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje propiše Ministarstvo zdravstva.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja
individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života
i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.

Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole

Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu. U tu svrhu Škola
organizira kulturno-umjetničke i humanitarne manifestacije, sportska natjecanja i dr..
Sportski klubovi i društva

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja,
škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.

Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica
Škola ima knjižnicu.

Članak 23.

Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog
razreda.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

Članak 25.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red

Članak 26.
Unutarnji rad Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika. Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi,
unutarnjem i vanjskom prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa
učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja, način postupanja prema imovini i druga pitanja važna za
unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe
koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih jednog (1) člana imenuje i razrješuje radničko
vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim

glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana, a ostalih šest (6) članova imenuje i razrješuje:
- Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- Osnivač tri (3) člana.
Ravnatelj Škole dužan je izvjestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora
najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 29.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.

Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.

Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni
na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
Članak 32.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski odbor.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora
biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. prezime i ime kandidata
Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za ta dva
kandidata dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova nazočnih članova.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.

Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće će imenovati dva
(2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova članova Učiteljskog vijeća koji su pristupili
glasovanju.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u
Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog roditelja, osim ako je roditelj
istodobno i radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja Vijeće roditelja će imenovati jednog (1) kandidata koji je dobio
najveći broj glasova članova Vijeća roditelja koji su pristupili glasovanju.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
 izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 verifikacija mandata članova Školskog odbora
 izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene zakonskim
odredbama i odredbama ovog Statuta.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora dužan je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za
sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim
pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektroničkim putem.

Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektroničkim
putem.
U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektroničke sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektroničkim putem.
Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

Način rada i odlučivanja na sjednici Školskog odbora

Članak 48.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena
odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala,
predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima
se raspravlja.

Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod
broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.

O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koje imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.

Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko
vijeće imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o
radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.

Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru i
ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u
Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora

Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora

Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj
županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.

Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski
odbor
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire
njegovo izvršavanje,
- donosi i nadzire financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog
ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog

doktora specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne
sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na
liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 100.000,00 kuna,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 59.

Uvjeti za ravnatelja su:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovog članka ravnatelj
škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a
kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

Natječaj za ravnatelja
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u ''Narodnim novinama'' i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se
imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima, te rok u kojem
se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju, a zatim razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno
utvrditi je li:

-

dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o
radu na projektu .
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
-znanje stranog jezika : 1 bod
-osnovne digitalne vještine: 1 bod
-iskustvo rada na projektima: 1 bod za najmanje 3 projekta.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno Skupu radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj
javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj
bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika
tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak
koji se dostavlja Školskom odboru u roku od tri radna dana od dana donošenja zaključka.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje
će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta, te se pristupa izradi glasačkih listića.
Glasački listići sadrže naznaku da se izbor odnosi na kandidata za ravnatelja Škole, prezime i
ime kandidata po abecednom redu, te se ovjeravaju pečatom Škole. Broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasačke listiće se upisuje prezime i ime jedinog
kandidata i navodi se „za“ i „protiv“. Glasuje se zaokruživanjem riječi „za“ ili „protiv“
navedenog kandidata.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.

Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u roku od 15 dana od
dana stupanja Odluke na snagu.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.

Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za

donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom
izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno
izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru
medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna , a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci
Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom ravnatelja i školske ustanove
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka
radne sposobnosti za rad
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Razrješenje ravnatelja
Članak 75.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješi ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1.,
točke 3. i 4. ovog statuta prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese
svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od
najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točke 3. i
4. ovog Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec (1)
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će
natječaj za izbor ravnatelja.
Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze iz ugovora o
radu, odnosno jer nije ispunjavao obveze poslovodnog ili stručnog voditelja, ne može biti
ponovo imenovan za ravnatelja niti vršitelja dužnosti ravnatelja Škole sljedećih 10 godina.

VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.

Članak 84.

Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.

Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.

Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni
iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela. Sjednice Razrednog vijeća
saziva i predsjedava im razrednik, a u slučaju njegove spriječenosti ravnatelj ili član stručno
razvojne službe Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.

Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci

Članak 91.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i Pravilnik o radu

Članak 92.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom
o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine navršila šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja.

U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog oblika školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.

Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev
za
priznavanje
inozemne
obrazovne
kvalifikacije
mora
sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili
skrbnika u skladu s člankom 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole, ukoliko ne izvodi nastavu jezika koji je
učeniku bio prvi strani jezik, Škola je dužna omogućiti učeniku promjenu stranog jezika koji
će mu biti prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja nastave stranog jezika u drugoj osnovnoj školi utvrđuje Škola uz
suglasnost ureda državne uprave i roditelja učenika.

Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te izradi i provedbi kućnog reda
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali

-

savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i Kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.

Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,

škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 105.

Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i nedovoljan
(1), a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.

Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 111.
ovoga statuta.
Članak 108.

Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.

O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.

Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odredbama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.

Dopunski nastavni rad
Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik
dužan pohađati.

Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.

Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.

Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu u propisanim
rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u
mogućnosti pristupiti ispitu.

Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu, Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učeniku koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani sportaši

Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja.

Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima

Članak 120.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Pohvale su:

-

Članak 121.

usmene pohvale
pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.

Nagrade su:

-

priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.

Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 122.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 126.

Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika

-

daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama
Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim
sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati
suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima
koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.

Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.

Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.

Radničko vijeće

Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeće o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana od
sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena
lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije Skup
radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko vijeće
odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju njegove
spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina škole
Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
-za zakonitost,
učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.

Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola iskaže manjak prihoda u odnosu na rashode, ovisno
o izvoru osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba Škole sukladno Zakonu,
Republika Hrvatska odnosno osnivač će izvršiti pokriće manjka prihoda, uz uvjet da Škola
pravilno u skladu sa propisima i odlukama nadležnog ministarstva odnosno osnivača koristila
osigurana sredstva, u suprotnom ih Škola dužna podmiriti i vratiti.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Škole.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti
Članak 152.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.

Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencija
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u
zakonskim odredbama.

skladu sa

Inspekcijski nadzor
Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnim radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor
Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA:011-02/16-01/02; URBROJ:
2134/02-16-01 od 8. travnja 2016. godine i Izmjene i dopune Statuta škole KLASA: 011-02/1801/02; URBROJ: 2134/02-18-01 od 23. travnja 2018. godine.

Predsjednica Školskog odbora:
Marina Omašić, dipl.učitelj

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________, a stupio je na snagu
_______________.
Ravnateljica Škole:
Mila Mišković, prof.
KLASA: 011-01/19-01/
URBROJ: 2134/02-19-01
U Primorskom Docu ____________2019. godine

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12.,
86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, na sjednici održanoj dana--------- uz prethodnu suglasnost osnivača, Županije Splitsko-dalmatinske
Klasa: ---------------------, Ur. broj: ---------------------- dana ------------------------- donosi:

STATUT

OSNOVNE ŠKOLE FRA PAVLA VUČKOVIĆA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja tijela
upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole fra Pavla Vučkovića (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Škole je Županija splitsko-dalmatinska.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Jozo Vrdoljak-Ćićo“ koju je osnovala Općina Sinj svojim rješenjem broj 02-IV9884/1-1958 od 14.10.1958. godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola fra Pavla Vučkovića.
Sjedište Škole je u Sinju, Alkarsko trkalište 11.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.
Članak 5.
U radu i poslovanju Škola koristi:
1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 36 mm, na kojem je uz rub ispisan
naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.
2. pečate okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske promjera 36 i 25 mm, koji sadrži naziv
Republike Hrvatske te naziv i sjedište Škole,
3. štambilje četvrtastog oblika duljine 62 mm i širine 12 mm, odnosno duljine 70 mm i širine 40 mm koji
sadrže naziv i sjedište Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih
isprava.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći. .
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik školskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći

Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz reda članova
Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole. U slučaju spriječenosti ravnatelja
da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) istu predlaže i bira Radničko vijeće.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3) dana od
donošenja.
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu listopadu, a nadnevak se određuje godišnjim planom i programom rada.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome, vođenje evidencija o učeničkim
postignućima,
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima, obvezama
ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema
odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada
i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojnoobrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole te podatke o ostalim aktivnostima u funkciji
odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.
Godišnji plan i program donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja.

Godišnji plan i program obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te
objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmeta i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća i
ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te objaviti na
web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu sa prostornim,
kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem
planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne predmete,
raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i Državnom
pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s Državnim pedagoškim
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola
organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih
sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim kurikulumom, a temelje se na
načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su rezultat rada
učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke
zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama, ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i drugo.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja, škola može
izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu
utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole .
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno-knjižnične djelatnosti je u funkciji
ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u Područnim školama u Brnazama i Turjacima .
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog razreda, a u
područnim školama za učenike od prvog do četvrtog razreda .
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška,
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno
obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručnopedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika,
poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge
poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno
vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
način postupanja prema imovini i druga pitanja važna za rad škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks neposrednih
nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje Kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije utemeljeno
radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest (6) imenuje i razrješuje:
- učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje prema članku 119., st.
3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja se na
sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni članovi
Učiteljskog vijeća.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu prema
abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora,
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor,
3. prezime i ime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno. Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća. Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu glasački listić i
objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Članak 36.

Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu kandidata prema
broju dobivenih glasova.
Ako u postupku izbora dva ili više kandidata imaju isti broj glasova glasovanje se ponavlja za te kandidate, osim ako
dva kandidata koji imaju najveći broj glasova dijele prvo mjesto.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda postupka ili
propusta izbornog povjerenstva. U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuju se dva (2) člana iz reda učitelja koji su dobili najviše glasova i koje će Učiteljsko vijeće imenovati
u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća
roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni članovi na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa
stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja koji je dobio najviše glasova nazočnih članova i kojeg će Vijeće
roditelja imenovati u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je imenovana većina
članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
- verifikacija mandata članova Školskog odbora,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno
dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje vođenje
sjednice Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
- priprema i razmatra materijale za sjednicu,
- vodi sjednice Školskog odbora,

Članak 43.

-

vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata,
skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o radu kolegijalnih
tijela.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog
odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici određuje osobu iz
reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog odbora ili
ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja te
zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se šalju poštom ili e-poštom ili se osobno uručuju u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog
reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim
pitanjima u svezi s dnevnim redom, kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole u roku određenom
u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
Sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se održati i elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu mail adresu,
uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora
očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina članova
tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s posebnim
propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje
redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena odluka ili
zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala, predložene odluke ili
zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to potrebno
zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji je već
govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje
sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.

Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45. - 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog broja
članova.
Članovi školskoga odbora u pravilu odlučuju javnim glasovanjem.
Članovi školskoga odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno donose odluku.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili
obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 53.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od
radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne
skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 54.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj
ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i poslovanje Škole
donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 55.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se
dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio izabran raniji
član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta za članove Školskog odbora koje
imenuje Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.

Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

Članak 56.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi – najkasnije u roku od 60
dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi,
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i stručnog
suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru i ako u
postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor,

7.
8.

ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze odnosno obavlja
poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole,
ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora.

Pisani prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.
Članak 57.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 58.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 59.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole .
Članak 60.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:
-

imenuje ravnatelja Škole odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra,
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole te uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja,
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje,
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu Europske unije ili
fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu Europske unije ili
fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za
kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu
sposobnost,

-

-

odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00
kuna (bez PDV-a),
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do
100.000,00 kuna (bez PDV-a),
uz suglasnost osnivača odlučuje:
o promjeni djelatnosti Škole,
o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
o promjeni naziva i sjedišta Škole,
o statusnim promjenama škole,
o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi,
bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim
aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo,
razmatra rezultate obrazovnog rada,
osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 61.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od
dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se ponavlja.
Članak 62.
Uvjeti za ravnatelja utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 63.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i program
rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju jesu poznavanje stranoga jezika, osnovne digitalne
vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se
ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu
za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o
izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava te dokazi o
ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti.
Članak 64.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a predsjednik
Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se nakon otvaranja razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom, Školski odbor vrednuje
bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:

Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,
uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do jedan (1) bod (priložen dokaz)
Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili
ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih
vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do jedan (1) bod priložen dokaz
Priprema i sudjelovanje projekta na državnoj i međunarodnoj razini, a svaki projekt nosi dva (2) boda. S dodatna dva
(2) boda po projektu vrednuje se i svaka godina trajanja projekta.
Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije u ulozi voditelja, koordinatora ili odgovorne
osobe ustanove, a svaki projekt nosi 1 bod. S dodatnim jednim (1) bodom po projektu vrednuje se i svaka godina
trajanja projekta.
Rad na projektima dokazuje se potvrdom/uvjerenjem odnosno drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju u radu
na projektima.
Članak 65.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor utvrđuje listu
dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno Skupu
(Zboru) radnika, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava
uvjete natječaja.
Članak 66.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno Skupu (Zboru) radnika dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi
kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj bodova osoba
koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više kandidata imaju
jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj
se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Članak 67.

U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji su
ponude dostavili u propisanom roku te provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata i sastavljena
lista kandidata za ravnatelja Škole, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup
radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama ovog
statuta.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (Zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Kandidati će biti obaviješteni i pozvani predstaviti program rada. Obavijest o mjestu i vremenu
održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa (Zbora) radnika i Školskoga odbora
kandidatima će se dostaviti na adresu stanovanja naznačenoj u prijavi ili putem mrežne stranice
škole i oglasne ploče škole.

Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa (Zbora) radnika i Školskoga odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 68.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće izabere za
predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a Skup radnika član Školskog
odbora izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa radnika .

U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu , Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (Zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup (Zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog
glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (Zbora) radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
školski odbor.
Članak 69.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku, sukladno članku 64. statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zboru radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje. Ako je na listi kandidata zaokružen samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata,
glasački listić je važeći.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Članak 70.

Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju jednak i najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem
glasova nazočnih članova, osim u slučaju ako jedan kandidat sa istim najvećim brojem glasova
ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju, glasovanje se ne ponavlja nego je
izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.

Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 68. stavci 4. i 6. ovog statuta koji se dostavljaju
školskome odboru.
Članak 71.
Na sjednici Školskog odbora kandidati pojedinačno predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti
ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora iz stavaka 2. i 3.
ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je
suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će se u skladu s
odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Članak 72.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s
njegovim pravima i obvezama.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet (5) godina.

Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem škole, a koja u školi ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno
vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovati će do prestanka mandata, a najdulje
za vrijeme trajanja dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku od trideset
(30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 73.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavijestiti svakog prijavljenog
kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili
zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
Članak 74.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja
dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno stručnog
suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na određeno vrijeme za
obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na neodređeno
vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će
obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj ministar uskratio suglasnost u postupku
imenovanja ravnatelja škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,

Članak 75.

-

-

-

-

organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s
javnim ovlastima,
odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
predlaže Školskom odboru Financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom ili
općem aktu,
planira rad, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sukladno
zakonskim odredbama,
samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu
potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova na projektima Europske unije
ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao radnik Škole u obavljanju
poslova na projektima Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika
za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu
radnu sposobnost,
na prijedlog Učiteljskog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, prosljeđuje Školskom odboru školski
kurikulum na usvajanje,
predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja,
poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
surađuje s Osnivačem, nadležnim tijelima i drugim ustanovama te roditeljima i učenicima,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
temeljem Financijskog plana i Plana nabave Škole, a u skladu s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Škole,
samostalno odlučuje o potrebi stjecanja pokretne i/ili nepokretne imovine i investicijskim ulaganjima do
70.000,00 kuna (bez PDV-a) te u svezi toga donosi potrebne odluke i sklapa pravne poslove, a preko
70.000,00 kuna (bez PDV-a) uz prethodnu odluku Školskog odbora i/ili suglasnost Osnivača,
u okviru svoje nadležnosti samostalno odlučuje o opterećivanju, prodaji ili otpisu nepokretne i/ili pokretne
imovine do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i/ili Osnivača od
20.000,01 do 70.000,00 kuna (bez PDV-a),
u okviru svoje nadležnosti odlučuje o privremenom ustupanju pokretnina i nekretnina Škole te sukladno tome
sklapa potrebne ugovore,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne imovine uz suglasnost osnivača i
školskoga odbora bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
izvješćuje kolegijalna/stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim aktima Škole
te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela
Škole.

Članak 76.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim odredbama.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za
djelatnost Škole.
Članak 77.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću,
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža.
4. Sporazumom ravnatelja i školske ustanove,
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti,
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Članak 78.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze
poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do
prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke Školskog
odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje
izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave
prijedloga, a povjerenstvo Ministarstva procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 79.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točka 1. ovog statuta s ravnateljem će Škola
sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 80.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točke 3. i 4.
ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da
se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio
Školski odbor.
Članak 81.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se ravnatelj nije
očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 82.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je
bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za
razrješenje propisani odredbom članka 78. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke
o razrješenju.
Članak 83.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točke 3. i 4. ovog
Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv odluke o
razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 84.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će za vršitelja dužnosti ravnatelja osobu koja ispunjava
uvjete za učitelja odnosno stručnog suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će
natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 85.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga članka.

Članak 86.

Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 87.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim
poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 88.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 89.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj .
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta, a u skladu sa zakonskim odredbama,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog
nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te
uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj škole.
Članak 90.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove sukladno zakonu te određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Razrednog vijeća u pravilu saziva i predsjedava im razrednik.
Članak 91.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem najvećim brojem glasova nazočnih
članova, ako za pojedino pitanje u odredbama ovog statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 92.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili
nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz
suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske
posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima
propisanim pravilnikom koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 93.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u
skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih suradnika.
Članak 94.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje tri razine i stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj
djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 95.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim odredbama, podzakonskim
aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o radu te
odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim aktima Škole,
ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 96.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa
i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Članak 97.

U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 98.
U prvi razred se upisuju učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi razred škole i
učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa
u Školi.
Članak 99.

Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 100.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog oblika školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo Ureda državne uprave
Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 101.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis u prvi razred provodi se do početka školske godine.
Članak 102.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski državljani,
isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 99. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i zdravstvenom
položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje
evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Članak 103.

Redoviti učenik može prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program sukladno
čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Članak 104.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred
nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik, uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Članak 105.
Učenici imaju pravo:
sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose

-

pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom
iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.

Učenici su dužni:
redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali
savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih
radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 106.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o svakom kršenju
tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog
postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo
socijalne skrbi, odnosno drugo nadležno tijelo na način koji je propisao ministar.
Članak 107.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili skrbnika
objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu izreći
pedagoške mjere.
Članak 108.

Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s nastave
prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice
roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 109.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 110.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1), a sve su
ocjene prolazne osim ocjene nedovoljan (1).
Učenici koji na kraju školske godine imaju prolazne zaključne ocjene iz svih nastavnih predmeta, prelaze u viši razred.
Zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje učitelj.
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše, a utvrđuje ih razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Članak 111.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od 2
(dva) dana od dana završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od 2 (dva) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri 3 (tri) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1), iz najviše dvaju
predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 115. ovog Statuta.
Članak 112.
Ispit iz članka 108. Stavka 2. ovog Statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita traje
najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja
na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 113.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta upućuju se na
polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita.
Članak 114.

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku 2 (dva) dana od završetka nastavne godine podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 115.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima zaključnu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Škola
je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima. Učitelji obavljaju dopunski
nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivani ishod, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se
održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 116.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik),
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave),
- člana povjerenstva.
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 117.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 118.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 119.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 120.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu
ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 121.
Učenik koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit prelazi u viši razred.
Članak 122.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom odnosno razrednom
ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije
bio u mogućnosti pristupiti ispitu.

Članak 123.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz odobrenje
Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 124.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi
to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog
predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto ocjene
upisuje da je oslobođen.
Članak 125.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti učenici u
umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem
nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni ispit na način
kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita
donesenom od nadležnog Ministarstva.

Članak 126.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu biti
pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 127.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale: pohvalnice, povelje, priznanja i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti, računala, mobiteli i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 128.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i pravne osobe
izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
XI. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 129.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova
nazočnih učenika. Ako u postupku izbora dva ili više učenika imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te
učenike.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 130.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 131.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 132.
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,
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
daje prijedloge pri provedbi Kućnog 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.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 133.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom i programom
rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim
predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima , izvannastavnim, eksperimentalnim i
posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim
predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Članak 134.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15
dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 135.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem roditeljskih
sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 136.

Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine. Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 137.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje nastavnog
plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.

Članak 138.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili
ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 139.
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.
Članak 140.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela
između sebe biraju jednog predstavnika škole za vijeće roditelja.
Kandidate za članove Vijeća roditelja mogu predlagati svi nazočni na roditeljskom sastanku. Svaki roditelj može sam
istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina roditelja u razrednom odjelu.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 141.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava
na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena
prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 142.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
Članak 143.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 144.
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,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja škole,
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i
kulturnih sadržaja Škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
- daje mišljenje i prijedloge u vezi 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.
Članak 145.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za
školu.

Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o
tome ga izvijestiti.
Članak 146.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov
zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to
zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu dostavu poziva.
Članak 147.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 148.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji
i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 149.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim propisima,
općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Članak 150.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem Pravilniku koji propisuje
postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeće o čemu je
dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku, odnosno
povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, te su se o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni
očitovati pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provesti će se izbori za
radničko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 151.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata za ravnatelja škole.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko
vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju njegove
spriječenosti predsjednik Školskog odbora.

O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje najvećim brojem glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 152.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Škole,
- podnošenjem financijskih izvješća,
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o
zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 153.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 154.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji su način
saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora I Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s propisima
kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Članak 155.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 156.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti
čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi
način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem području Škola
djeluje.
Članak 157.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 158.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 159.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada i županije, prihodima koji
se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, uplatama roditelja, donacijama te
drugim izvorima u skladu sa zakonom.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima,
- za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Članak 160.
Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno
dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 161.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u
skladu s osnivačkim aktom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola iskaže manjak prihoda u odnosu na rashode, ovisno o
izvoru osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba Škole sukladno Zakonu, Republika
Hrvatska odnosno osnivač će izvršiti pokriće manjka prihoda, uz uvjet da škola pravilno u skladu sa
propisima i odlukama nadležnog ministarstva odnosno osnivača koristila osnovna sredstva, u
suprotnom ih je Škola dužna podmiriti i vratiti.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Škole.
XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 162.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem tekstu: kolegijalna tijela)
tijela su koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 163.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama
ovoga statuta.
XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Članak 164.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 165.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Članak 166.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen
kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen
neki kasniji dan.
Članak 167.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama sukladno zakonskim
odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 168.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna tijela i
ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano
pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Članak 169.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 170.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave za obrazovanje i šport sukladno
zakonskim odredbama.
Članak 171.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 172.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 173.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osnivač i druge
nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 174.
Opće akte škole usklađene s ovim statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga
statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u
suprotnosti s ovim statutom.
Članak 175.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od -----------.
Predsjednik Školskog odbora:

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ---------------------a stupio je na snagu odmah.

Ravnatelj Škole:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i uz
prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije od ______, KLASA: _______________
URBROJ:_______________, Školski odbor Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad, na sjednici održanoj
dana _______donosi :

STATUT (prijedlog)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga pitanja od značenja za
djelatnost i rad Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem
subjekta: (MBS) 060154410, te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva
Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova koja obvlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja pod uvjetima i na način
propisan zakonom.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: Osnivač). Splitsko-dalmatinska županija
postala je osnivačem Škole temeljem Odluke Ministarstva prosvjete i športa o prijenosu osnivačkih prava
nad ustanovamaosnovnog obrazovanja, KLASA:602-02/02-01/164, URBROJ: 532/1-02-1 od 12. veljače
2002. godine.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Pavle Vranjican“ , a koja je pravni sljednik Osnovne škole Stari Grad
koju je osnovala Skupština općine Hvar svojom Odlukom broj: 01-3458/59 od 22.12.1959. godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Petra Hektorovića Stari Grad.
Sjedište Škole je u Starom Gradu.
Škola ima dvije područne škole: PŠ Dol u Dolu i PŠ Vrbanj u Vrbanju.
Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
Dan Škole obilježava se u mjesecu lipnju.

Škola ima:

Članak 5.

Članak 6.

1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 45 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za potrebe školske knjižnice.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz
reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja
predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri dana od
dana donošenja.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .

Članak 11.
Djelatnost Škole iz članka 10. ovog statuta obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim
propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole

Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj
organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada
ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan
stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan i program rada Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do 15. listopada tekuće
godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a određuje
nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio
međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe
i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školskim kurikulumom se utvrđuje
- strategija razvoja škole
- aktivnost, program i/ili pojekt
- ciljevi aktivnosti, programa i/ili pojekta
- namjena aktivcnosti, programa i/ili projekta
- nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta
- način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
- vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta
- okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili pojekta
- način njegova praćenja.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i projektima koji
nisu obvezni potrebno je informirati roditelja/skrbnika i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te
objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na
drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje odlukom Ured državne uprave u županiji uz prethodno mišljenje
osnivača Škole.
U Školi se može ustrojiti produženi boravak učenika. Produženi borava organizira osnivač Škole sukladno
propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva.
U Školi se može organizirati prehrana učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i potreba
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom, a
temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne
rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.

Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim Školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu grada, naselja i mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu. U tu
svrhu organiziraju se kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i sl.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u skladu s
propisom ministra.

Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog plana i
programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i područnim školama-odjelimna u Dolu i
Vrbanju.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole od prvog do
osmog razreda.
Nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada se izvodi i u područnim školama u Dolu i Vrbanju u
kombiniranim rzrednim odjelima za učenike od prvog do četvrog razreda.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

Članak 25.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog
odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te
promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim
planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove
održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i
nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje i
razrješuje:
Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri (3) člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje propisane
člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 (trideset) dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni na
Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.

Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži redni broj
ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će dva (2)
člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru (1) jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik
Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se (1) jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verificiranje mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju
javno dizanjem ruku.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama ovog
statuta
- obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika
Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici određuje
osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog
odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 2 (dva) dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu
mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu
članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.

Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina
članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena
odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala,
predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to
potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima se
raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi
koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod
broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje. Školski odbor
može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine osobe
izvan Škole.

Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje
na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode
se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog
odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje
ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela
koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati najmanje
desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja može
predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga
Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji se
imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao na način koji
nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Ovlasti Školskog odbora

Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista
medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi
prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna
vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ

Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji
može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1.
i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim
poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj Škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom
uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati
dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata aktualnog
ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na
koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od
dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok
u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje
prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Nakon isteka natječajnog roka ponude se otvaraju, te se natječajna dokumentacija kandidata pregledava
abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi:
- je li ponuda pravovremena i potpuna
- ispunjava li kandidat uvjete natječaja
Dodatne kompetencije
Članak 62.

Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom dokazuju se na sljedeći način:
-Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za
jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodžba ili diploma, javna
isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili pravne osobe, druga isprava
izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik)
-Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (diploma,
uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe)
početna ili napredna Europska računalna diplom(ECDL) ili viša razina stečena na studijskimpogramima
inormatike i/ili računarstva
-Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera u projektu,
koordinatora ili člana projektog tima prema priloženoj okumentaciji kndidata uz prijavu koja to dokazuje
(potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i povedbi pojedinih projekata)
Svi dokazi iz ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika : od 0 (nula) bodova (nema dokaza) do 1 (jedan) bod, neovisno o broju stranih
jezika (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 (nula) bodova (nema dokaza) do 1 (jedan) bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 (nula) bodova (nije sudjelovao u pojektima) do 1 (jedan) bod, neovisno
o broju projekata (priložen dokaz-sudjelovao u pojektu/ima)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po
bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom
vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan
kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.

Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno
osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje i
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju program
rada
za
mandatno
razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika tajno
glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se
dostavlja Školskom odboru u roku 3 (tri) dana od održavanja sjednice učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i
skupa (zbora) radnika.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski
odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti
jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na način da
na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja
listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja
između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u slučaju ako
jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom
slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo
prednosti.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više kandidata
ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja samo za
kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na sjednici
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog statuta koji
se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora iz
stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se
da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će se
u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka za
zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će
do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku
od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda
natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod
nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno zasniva radni odnos
kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o
upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine
rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu
prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja
postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku koji
odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,

- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci
Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima
Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga
tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova
važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke Školskog
odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Škole.
Članak 76.

Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s ravnateljem
će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku 1. točke
3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju
obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje
tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim
glasovanjem.

Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1. točkama 3.
i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i
stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisat će
natječaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
b) uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama i
interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan na kraju
nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog
nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i Kućnog
reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te
uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje
ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog osnivača, a uz
suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na
način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz
programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje dvije razine
i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.

Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o radu,
Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim
aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji nadležan
za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi
razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih
odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja
od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja
primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave u u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski
državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi
nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva roditelja
učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih
kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u skladu
s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i
treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam
dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,

-

poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah izvijestiti
ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili
druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu
skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim
programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje
je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo),
uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine prati i ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja na način
utvrđen zakonom i provedbenim propisima.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta
utvrđuje učitelj, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i nedovoljan
(1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki predmet, kao i ocjena iz vladanja utvrđuje se javno u razrednom
odjelu na kraju nastavne godine.
Na završetku svakog razreda osnovne škole učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od
dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita
pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred
Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog
predmeta.
Ako Povjerenstvo na
ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz
najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu odlučuje
Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da
je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.

Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna
ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine
podnijeti
zahtjev
Učiteljskom
vijeću
radi
preispitivanja
ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može polagati
predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita Učiteljsko vijeće
donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 108. ovog
statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Škola
je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik
dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do
osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta, upućuju
se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsk vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti
učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti
Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja
upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.

Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko
vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.

Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja
učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom školske
godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom i
programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i
izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u
svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i
projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji
odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda

- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg
značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća
roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno
njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i stručni
suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća o
čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.

Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog
vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provest će se
izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je sazvati
ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana od
sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista
kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.

Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i
Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji su
način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova Školskog
odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na sjednicama
koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA

Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o jednostavnoh nabavi
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim općim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene
određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna
tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom određenog
roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji u skladu sa zakonskim odredbama.

Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.

Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 28. travnja 2016., KLASA: 012-03/1601/01; URBROJ: 2128-26-01-15/4 i Izmjene statuta od 10. listopada 2017. KLASA: 012-03/17-01/01;
URBROJ: 2128-26-17-01/4.

KLASA:012-03/19-01/01
URBROJ:2128-26-01-19/1
Stari Grad, 04. veljače 2019.

Predsjednik Školskog odbora:
Marija Bogdan

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu _______________.

KLASA:012-03/19-01/01

Ravnatelj Škole:

URBROJ:2128-26-01-19/
Stari Grad,___________ 2019.

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE
„STJEPAN RADIĆ“, IMOTSKI

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama/ NN br.76/93.,29/97.,47/99./ i članka 98.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 92/10., 105/10.,

90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i članka 192. Statuta Osnovne škole „Stjepan Radić“ Imotski
Školski odbor Osnovne škole „Stjepan Radić“ uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije _________________________ godine, na sjednici Školskog odbora održanoj dana
___________________________. godine donosi

PRIJEDLOG
S T A T U TA
OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, IMOTSKI

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom pobliže se utvrđuju statusna obilježja, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i
predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela školske ustanove, izricanje
pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole „Stjepan Radić“ (u daljnjem tekstu: Škola)
sukladno Zakonu i Aktu o osnivanju.
Izrazi u ovom Statutu navedeni su u muškom rodu i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Škola je pravna osoba.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač).

II.

NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.

Naziv Škole je Osnovna škola „Stjepan Radić“.
Sjedište Škole je u Imotskom, Fra Stjepana Vrljića 13.
Škola ima dvije područne škole:
- Kamenmost
- Vinjani Donji
Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.
Članak 5.

Škola obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.

III.

PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.

Škola koristi:

1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
2. pečat okruglog oblika, promjera 24 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole,
Pečatom iz stavka 1.toč.1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola i akti koje
Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1.toč. i 2. točke ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
U svakodnevnom poslovanju Škola koristi i štambilj.
Štambilj se koristi kod evidencije primljene pošte.
Štambilj je četvrtastog oblika širine 15 i dužine 55 mm i sadrži puni naziv i sjedište Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

IV.

DAN ŠKOLE
Članak 7.

Škola ima Dan škole.

Dan škole obilježava se 30. svibnja.

V.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 8.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

Članak 9.
U slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i sl.), ravnatelja u obavljanju ravnateljskih
poslova zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojeg na prijedlog ravnatelja imenuje Školski odbor.

Školski odbor može za osobu koja mijenja ravnatelja imenovati člana Učiteljskog vijeća koji nije član
Školskog odbora i koji se prethodno usuglasi s imenovanjem.
Odluku o izboru osobe koja mijenja ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem većinom glasova
ukupnog broja članova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja obavlja one poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do ravnateljeva
povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najdulje do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja objavljuje se na Oglasnoj ploči Škole u roku od tri
(3) dana od donošenja.

VI.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.

Djelatnost osnovnog obrazovanja obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i
mladih.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog
plana i programa, školskog kurikuluma, državnog pedagoškog standarda, zakona i propisa
donesenih na temelju zakona.
Članak 11.
Škola obavlja djelatnost osnovnog školovanja kao javna služba.
Na osnovi javnih ovlasti škola obavlja sljedeće poslove:








upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje
odgovarajuće evidencije,
vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
izdavanja javnih isprava i drugih potvrda,
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronski upisnik
ustanova.

Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 12.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Članak 13.
Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa.
Određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge
odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog
obrazovnog standarda.

Školski kurikulum donosi školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog učiteljskog
vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine
te objaviti na web stranici škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.
Godišnji plan i program rada škole sadrži:










podatke o uvjetima rada
podatke o izvršiteljima poslova
godišnji kalendar rada
podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada
planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika
planove rada školskog odbora i stručnih tijela
plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama škole
podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske
ustanove

Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, a donosi ga Školski odbor prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća
roditelja do 7. listopada za tekuću školsku godinu.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Osnovno školovanje traje osam godina.
Osnovno školovanje obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života.
Članak 16.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.

Članak 17.
Nastava se izvodi:

 u školi
 u drugim ustanovama odnosno mjestima prema programskim sadržajima sukladno
školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu rada škole.
Članak 18.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nastava se odvija putem predavanja, vježbi i praktičnih radova u skladu s nastavnim planom i
programom.

Članak 19.
Škola ima kabinetsku nastavu iz predmeta informatike.

Članak 20.
Broj razredni odjela u Školi utvrđuje se odlukom Ureda državne uprave za poslove obrazovanja uz
prethodno mišljenje osnivača.
Nastavu i drugi stručno-pedagoški rad obavljaju učitelji i stručni suradnici.
Za učenike od I. do IV. razreda nastava se organizira kao razredna, a za učenike od V. do VIII. razreda kao
predmetna.

Članak 21.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja
prema posebnom zakonu.
Članak 22.
Prehranu učenika Škola organizira u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo, ukoliko se steknu prostorni uvjeti.
Za učenike može se organizirati produženi boravak.
Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u školi uz odobrenje Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Članak 23.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja
individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanje zajedništva učenika, razvijanja društvenog života
i razonode učenika.

Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada
i programom neposrednih nositelj odgojno-obrazovne djelatnosti škole.
Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, programe i projekte.
Školskim kurikulumom se utvrđuje:
− strategija razvoja škole
− programi i projekti
− ciljevi programa i projekata
− namjena programa i projekata
− nositelji programa i projekata
− način realizacije
− okvirni troškovnik programa i projekta
− način praćenja i realizacije programa ili projekta.

Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, programima i projektima koji nisu
obvezni potrebno je informirati roditelje i dobiti pisanu suglasnost roditelja za uključivanje
učenika.
Članak 24.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti. Rad u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 25.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja Škola surađuje s ustanovama, udrugama te drugim pravnim i
fizičkim osobama.

Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno umjetničke manifestacije, športska natjecanja i sl.
Škola može osnovati zadrugu, učeničke klubove i športska društva.
Članak 26.

Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, Škola može izvoditi
poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena prema planu
utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Članak 27.
Škola ima školsku knjižnicu.

Rad knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa u kojem se stručno-knjižnična djelatnost obavlja
u manjem opsegu ili uobičajeno i služi za ostvarivanje obrazovnog procesa.

VII.

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 28.

Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i
poslova.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugog
odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćnotehničkih poslova.

Članak 29.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovog statuta u sjedištu i u područnim školama.

U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od 1. do 8.
razreda, a u područnim školama izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od 1. do 4. razreda.
Članak 30.
U školi se ustrojavaju:
1.
2.
3.
4.

stručno-pedagoška služba,
pravno-kadrovska služba,
računovodstveno – financijska služba,
pomoćno tehnička služba.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada Škole.
Pravno-kadrovska služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanje prava učenika, roditelja i radnika, te druge poslove u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole.
Računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole.
Pomoćno-tehnička služba obavlja poslove tehničkog održavanja i rukovanja u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 31.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Kućnim redom.
Kućni red donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole;
pravila međusobnih odnosa između učenika; pravila međusobnih odnosa učenika i radnika; pravila
sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.
Etički kodeks donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Etički kodeks dužni su poštivati neposredni nositelji odgojno-obrazovnog rada, kao i ostali radnici Škole.
Članak 32.
Školski odbor u suradnji s Učiteljskim vijećem donosi etički kodeks neposrednih nositelja odgojnoobrazovne djelatnosti u Školi prema kojem su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

VIII.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 33.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova.






Jednog člana Školskog odbora bira i razrješuje Radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
Radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor Radničkog vijeća.
dva člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika,
jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole na prijedlog Vijeća roditelja,
tri člana Školskog odbora imenuje Osnivač samostalno.
Članak 34.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Članak 35.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznu zatvora
(neovisno je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) ili protiv koje se vodi postupak za neko od kaznenih
djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv
Republike hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog
ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja,
protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila
rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Članak 36.
Predlaganje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja se
na sjednici Učiteljskog vijeća.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti svaki član
Učiteljskog vijeća koji je nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća.
Svaki član Učiteljskog vijeća može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
O izborima se vodi zapisnik.
Članak 37.
Nakon završenog kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 38.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora
biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1.naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2.broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3.ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.

Članak 39.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 3. i 4. ovoga članka smatraju se nevažećim.
Članak 40.
Nakon završenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova. U slučaju da dva kandidata imaju jednak broj glasova
glasovanje se ponavlja dok jedan kandidat ne dobije veći broj glasova.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata, imenuje u Školski odbor dva kandidata koji su dobili
najveći broj glasova.
Članak 41.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski odbor i
upoznati ih s odredbama ovog Statuta i načinom izbora.
Članak 42.
Vijeće roditelja predlaže jednog člana Školskog odbora na sjednici Vijeća roditelja.
Roditelji za člana Školskog odbora iz svojih redova ne mogu kandidirati radnika Škole.
Svaki roditelj – član Vijeća nazočan na sjednici Vijeća roditelja može istaknuti svoju kandidaturu ili
predložiti drugog roditelja iz reda Vijeća roditelja za članstvo u Školskom odboru.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju kandidaturu.
O izborima se vodi zapisnik.
Lista kandidata mora sadržavati najmanje tri kandidata.
Članak 43.
Za članove Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina
nazočnih roditelja članova Vijeća roditelja javnim glasovanjem, dizanjem ruku, izjašnjavajući se za ili
protiv.
Članak 44.
Kandidat koji dobije najveći broj glasova, čini prijedlog Vijeća roditelja.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja sve dok
jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Članak 45.
Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja s izabranim kandidatima za članove Školskog
odbora obvezno se dostavlja ravnatelju najkasnije u roku do tri dana od dana provedenih izbora.
Članak 46.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednicu vodi najstariji član Školskog odbora.

Članak 47.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
-

izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora.
Članak 48.

Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta
pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
Članovi Školskog odbora ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno
potvrđivanje mandata.
Članak 49.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika članovi Školskog odbora glasaju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora, najstariji član Školskog odbora koji je vodio sjednicu do
izbora predsjednika predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 50.
Ako pojedinom članu Školskog odbora iz članka 33. ovog Statuta prije vremena prestaje mandat, provode
se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se u roku od 15 dana od dana nastupa okolnosti is stavka 1. ovog članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci ovog Statuta.
Članak 51.
Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovog članka, a radi se o ispunjenju zakonskih obveza Škole,
sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi u sjedištu Škole.
Članak 52.
Predsjednik Školskog odbora ima obvezu sazivanja, pripremanja sjednica, predsjedavanje i rad na
sjednici.
Predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu Školskog odbora pismeno putem poziva, a u žurnim
slučajevima koji ne trpe odgodu predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu telefonski.
Uz poziv se dostavlja materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda i zapisnik prethodne sjednice.

Sjednice Školskog odbora može se održavati elektronskim putem. Poziv za sjednicu dostavlja se na e-mail
adresu članova Školskog odbora, kao i dnevni red, s tim da se određuje početak i završetak elektronske
sjednice u kojem se članovi očituju elektronskim putem. Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se
zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Članak 53.
Član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća i iz reda Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka
mandata:
 ako to sam zatraži
 ako mu kao učitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos,
 ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole, najkasnije u roku 60 dana od dana
kada je prestalo školovanje učenika u Školi,
 ako tijelo koje ga je izabralo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru,
 ako prosvjetni inspektor utvrdi da ne ispunjava obveze člana Školskog odbora utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom škole odnosno ako poslove iz svog djelokruga obavlja na način koji
ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole
 ako je član lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je oduzeto pravo življenja s njegovim djetetom,
ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava, ako mu je izrečena
prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne sposobnosti
 ako član privremeno ili trajno ne može ispunjavati obveze koje ima prema zakonu, osnivačkom
aktu ili ovom statutu
 ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora.
Članak 54.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave.
Članak 55.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Članak 56.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata ako je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan u isti Školski
odbor.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji se
imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten zato što nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili je te poslove obavljao na način
koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Članak 57.
Članovi Školskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga Školskog odbora odlučuju zajednički, većinom
glasova ukupnog broja članova.
Članovi Školskog odbora glasuju javno tako da se za prijedlog odluke izjasne dizanjem ruke, odnosno
tajno, ako to odluči većina članova Školskog odbora.
Članak 58.

Zapisnik sa sjednica Školskog odbora vodi zapisničar.
Zapisnik sadrži sljedeće stavke:
 redni broj sjednice;
 mjesto i datum održavanja sjednice;
 vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice;
 podatke o nazočnima, odsutnima i pozvanima;
 otvaranje skupa i utvrđivanje kvoruma;
 dnevni red sjednice;
 konstatacija da je dnevni red prihvaćen;
 verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
 razrada dnevnog reda i zaključaka;
 potpis predsjednika Školskog odbora i zapisničara;
 svaka stranica mora biti numerirana.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Članak 59.
Formuliranje Odluka (Zaključaka) u zapisnik vrši predsjedavajući sjednice.
Odluke (Zaključke) donijete na sjednici Školskog odbora objavljuju se u obliku skraćenog zapisnika koji
sadrži samo donesene Odluke (Zaključke) prema pojedinim točkama dnevnog reda.
Skraćeni zapisnik objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.
Osnivača se obavještava pismenim putem o odlukama važnim za rad i poslovanje Škole.
Članak 60.
Školski odbor:
1. imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra i razrješava ravnatelja Škole sukladno
zakonskim odredbama te imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.
2. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
3. predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu sa novoizabranim ravnateljem škole.
4. donosi:
 na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost osnivača statut, njegove izmjene i dopune;
 na prijedlog ravnatelja opće akte škole, njihove izmjene i dopune;
 na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti
 na prijedlog ravnatelja godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršenje;
 školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja;
 odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole;
 na prijedlog ravnatelja financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun škole;
 daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 Pravilnik o kućnom redu u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem učenika;
 Etički kodeks u suradnji s Učiteljskim vijećem.
5.

odlučuje uz suglasnost osnivača:
 o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost, te pokretne
imovine vrijednosti iznad 100.000,00 kuna

6. odlučuje:
 o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 100.000,00 kuna
do 200.000,00 kuna;

 o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;
 o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti;
 o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je
zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije ;
 o osnivanju učeničkih zadruga i školskih športskih društava.
7.

predlaže osnivaču:
 promjenu naziva i sjedišta Škole,
 statusne promjene,
 promjenu djelatnosti.

8. predlaže ravnatelju:
 mjere poslovne politike.
9. razmatra:
 predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
 razmatra rezultate obrazovnog rada.
Školski odbor daje osnivaču i ravnatelju Škole prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost
u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim
statutom.
Članak 61.
Školski odbor može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična većina
članova.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su, ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
Odluke Školskog odbora potpisuje predsjednik Školskog odbora.
Članak 62.
Sjednici Školskog odbora dužan je prisustvovati i ravnatelj Škole, ali bez prava
odlučivanja.
Sjednicama Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik Školskog odbora.
Članak 63.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članak 64.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena
zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 65.
Članovi povjerenstava i radnih skupina biraju se između radnika Škole uz njihovu prethodnu suglasnost
ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna radna obveza.

Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može
osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, školski odbor može za članove
povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole uz njihovu suglasnost.
IX.

RAVNATELJ ŠKOLE

Članak 66.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
•
•
•
•

sveučilišni diplomski studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij,
položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka
157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. Kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
Članak 67.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti

prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji
od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje ravnatelja.
Članak 68.
Pri zaprimanju ponuda kandidata na natječaj za ravnatelja Škole ponude se urudžbiraju neotvorene.
Ponude otvara predsjednik Školskog odbora na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se
ispunjava ili kandidat nužne uvjete za imenovanje ravnatelja propisane Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te utvrđuje je li prijava pravovremena i potpuna.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja Školski odbor vrednuje
bodovima na osnovu priložene dokumentacije kandidata.
Članak 69.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge pravne osobe za edukaciju
stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini obrazovanja.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno
projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Članak 70.
Dodatne kompetencije kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor ocjenjuje na sljedeći
način:
• poznavanje stranog jezika : 3 boda
• osnovne digitalne vještine:

3 boda

Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 1 bod za jedan projekt, te 1
bod za svaki dodatni projekt.
Školski odbor utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za dodatne
kompetencije.

Članak 71.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na dodatnim kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika, osim ako se na natječaj javio samo jedan
kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 72.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi, Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
Radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su
navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 73.
U roku od 8 dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 2. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski odbor.
Članak 74.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje
će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.

Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz ovog statuta koji se dostavljaju
Školskom odboru u roku od 5 dana.
Članak 75.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od 5 dana od sjednice Školskog
odbora.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Članak 76.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 77.

Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 78.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem na sjednici Školskog
odbora.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 79.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:











predstavlja i zastupa Školu,
odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
kurikuluma,
predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,

 obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
 izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
 izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
 saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
 planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
 uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a
samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60
dana,
 u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti
uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
 u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
 poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa,
 brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja,stručnih suradnika i ostalih radnika,
 surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
 nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
 sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 50.000,00 kuna samostalno, a preko 50.000,00
kuna prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
 odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
 izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
 posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
 obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim
općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili
općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 80.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 81.

Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole

Razrješenje ravnatelja
Članak 82.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:





u slučajevima propisanim u Zakonu o ustanovama
kada krši ugovorne obveze,
kada zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole,
ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 83.

Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 84.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 82. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 85.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 82.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.

Članak 86.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 87.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75.
ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.

Članak 88.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 82. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o rad
Članak 89.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja, i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
X. TAJNIK ŠKOLE
Članak 90.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.

Članak 91.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
XI. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 92.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 93.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
 obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
 u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
 analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
 odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu
 odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i
ocjeni iz vladanja,
 imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
 utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
 određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole,
 glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
 skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
 odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
 na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
štetilo zdravlju učenika,
 raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
 raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
 daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
 obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 94.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
 predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
 surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
 obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.





Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.

Članak 95.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
XII. RADNICI
Članak 96.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Članak 97.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 98.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Članak 99.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom
o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 100.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
XIII. UČENICI
Članak 101.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 102.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.

Članak 103.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 102. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 104.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
–
–
–
–

ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.

Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 105.
Učenik druge škole može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika
najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Članak 106.
Učenici imaju pravo:
-

sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,

-

pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.

Učenici su dužni:
-

redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 107.

Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Članak 108.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 109.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
• razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
• ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
• Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se:

- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 110.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka ovog statuta.
Izostanak učenika s nastave prema odredbama ovog statuta obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku
ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.

Članak 111.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 112.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.

XIV. ISPITI
Članak 113.
1.

Preispitivanje zaključne ocjene

Roditelj koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od
dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine tri (3) člana koje imenuje Učiteljsko vijeće u sastavu:
- predsjednik Povjerenstva (razrednik)
- ispitivač (učitelj predmeta iz kojeg se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako ispit polaže učenik 4.
razreda) i
- stalni član (učitelj istog ili srodnog predmeta)
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta ocjena je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključnu ocjenu nedovoljan (1) iz
najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad prema odredbama Zakona.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana
podnijet zahtjev
Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka Učiteljskog vijeća iz vladanja je konačna.
Članak 114.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pismeni i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni određuje Učiteljsko vijeće.
Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
Ako se ispit provodi pismeno i usmeno, najprije se provodi pismeni dio ispita, a zatim usmeni.
Članak 115.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
Članak 116.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje ispitno povjerenstvo. Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu
pored ispitivača postavljati i drugi članovi ispitnog povjerenstva.
Članak 117.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Ako povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a član
povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 118.
Ocjena ispitnog povjerenstva je konačna.
Ocjena povjerenstva ne može biti niža od ocjene koja je učeniku zaključena na kraju nastave.
Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
povjerenstvom.

Članak 119.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.

Članak 120.
U zapisnik se upisuje vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom
dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 121.
Učenik ili njegov roditelj odnosno skrbnik koji traže izuzeće predmetnog učitelja iz sastava ispitnog
povjerenstva treba u roku od 24 sata od dana saznanja sastava povjerenstva podnijeti zahtjev učiteljskom
vijeću iz kojeg je vidljivo zbog čega se traži izuzeće.
Učiteljsko vijeće može donijeti odluku o izuzeću predmetnog učitelja iz sastava ispitnog povjerenstva, ako
ocijeni da je zahtjev učenika o izuzeću opravdan.
Učiteljsko vijeće je dužno odgovoriti na zahtjev učenika u roku od dva dana od dana primitka učenikova
zahtjeva.
Odluka Učiteljskog vijeća je konačna.
2. Popravni ispit
Članak 122.
Za učenika od 4. do 8. razreda koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
predmeta, organizira se pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad.
Učenik je dužan pohađati nastavu dopunskog rada.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju nedovoljan iz tri ili više nastavnih predmeta upućuju se na
ponavljanje razreda odnosno ako nije položio popravni ispit u propisanim rokovima.
Članak 123.
Dopunski rad utvrđuje Učiteljsko vijeće.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 ni dulje od 25 sati po nastavnom predmetu, a trajanje dopunskog
rada po nastavnim predmetima na prijedlog stručnih aktiva utvrđuje Učiteljsko vijeće.
Ako učenik tijekom dopunskog rada uspješno savlada gradivo, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu.
Učitelj je dužan na zadnjem satu dopunskog rada upoznati učenike s ocjenom ili potrebom upućivanja na
popravni ispit.
Ako se učeniku ne zaključi prolazna ocjena, upućuje se na popravni ispit koji se održava krajem školske
godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena Povjerenstva je
konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole.
Članak 124.
Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj Škole.
Povjerenstvo ima tri člana:
o
o
o

predsjednika (razrednik)
ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta)
Članak 125.

Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 114. do 124. ovoga Statuta.
Članak 126.
Učeniku koji uspješno položi popravni ispit, ocjena s popravnog ispita upisuje se u
svjedodžbu.
3. Predmetni ili razredni ispiti
Članak 127.
Učenik se upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog ispita u slijedećim slučajevima:
o
o
o

bolest u dužem trajanju
neocijenjen iz jednog ili više nastavnih predmeta
drugi opravdani razlozi koje kao takve ocjeni razredno vijeće

Učenicima koji sudjeluju na školskom, županijskom i državnom natjecanju izostanci s nastave neće ući u
ukupan broj izostanaka zbog kojih bi bili upućeni na predmetni ispit
Članak 128.
Predmetni ili razredni ispiti polažu se u dva redovna roka, krajem lipnja i krajem kolovoza, te izvan
navedenih rokova ako to uvjetuju razlozi spriječenosti.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
Učiteljsko vijeće utvrđuje ispitne rokove.
Članak 129.
Predmetni i razredni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje učiteljsko vijeće.
Povjerenstvo ima tri člana:
o
o
o

predsjednika (razrednik)
ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta)
Članak 130.

Prije pristupanja učenika ispitu utvrđuje se njegov identitet i obavlja uvid u pedagošku dokumentaciju na
osnovi koje je odobreno polaganje ispita.
Članak 131.
Učenik koji pristupa polaganju predmetnog ili razrednog ispita, podnosi razrednom vijeću zahtjev za
polaganje ispita u kojem navodi razred i predmete koje polaže.
Učenik ne može polagati više od dva predmeta u jednom danu.
Članak 132.
Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u dva ili više dana.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

Članak 133.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik vodi stalni član ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
Članak 134.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.

Članak 135.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog ispitivača te
konačnu ocjenu.
Donesenu ocjenu predsjednik ispitnog povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 136.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom
ispitu, ravnatelj je dužan omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojih nije bio u
mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 137.
Ako učenik nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdilo povjerenstvo, ima pravo pismenog prigovora školi u
roku od 3 dana od dana prijema obavijesti.
Ako učiteljsko vijeće ocijeni prigovor opravdanim, škola organizira ponovni ispit pred drugim ispitnim
povjerenstvom u roku od 3 dana nakon uvažavanja prigovora.
Na odluku drugog ispitnog povjerenstva učenik nema pravo prigovora.
Članak 138.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu
završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog
trajanja upisanog programa.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni ispit
na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti.
XV. PEDAGOŠKE MJERE
a) mjere poticanja
Članak 139.
Učenici koji se ističu u učenju (odličan uspjeh na kraju nastavne godine), u ponašanju (uzorno vladanje i
redovito pohađanje nastave) i u drugim korisnim aktivnostima (sudjelovanje na školskim, kulturnim i

sličnim natjecanjima, poticanje prijateljskih i humanih odnosa u razrednom odjelu...) mogu biti usmeno i
pismeno pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Cilj mjere poticanja je podržavati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i djelovanjima.

Članak 140.
Pohvale mogu biti:
o
o

Pismene pohvale (pohvalnice) koje daje razredno vijeće u obliku povelje, priznanja (u obliku
medalja, pokala i sl.), plakete, diplome i sl.
Usmene pohvale koje izriče razrednik, a mogu biti objavljene na sjednici stručnih tijela škole, na
skupovima u svezi obilježavanja prigodnih događaja, svečanostima povodom završetka školske
godine.

Nagrade dodjeljuje učiteljsko vijeće, a mogu biti:
o
o
o

knjige, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje i sl.
novčane nagrade.
Članak 141.

Pohvale i nagrade iz članka 135. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl.
Članak 142.
Pohvale i nagrade osim razrednika, razrednog vijeća i učiteljskog vijeća mogu predlagati i učenici,
ravnatelj, školski odbor, te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Članak 143.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

Članak 144.
Pisana pohvala izdaje se na odgovarajućem obrascu.
Obrazac pisane pohvale utvrđuje Učiteljsko vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjedavatelj tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj.
Članak 145.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

XVI.

TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 146.

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednike, zamjenika
predsjednika i blagajnika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 147.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.
Članak 148.
Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje aktivnosti
razrednog odjela.
Blagajnik je dužan prikupljeni novac odgovorno čuvati i predati ga zajedno s evidencijom blagajniku škole
koji je dužan učeniku izdati potvrdu o primitku novca.
XVII. VIJEĆE UČENIKA
Članak 149.
Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.
Prvu konstituirajuću sjednicu saziva ravnatelj nakon što su izabrani svi predsjednici razrednih odjela te
rukovodi sjednicom do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članak 150.
Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika Škole.
Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno, podizanjem ruku.
Članak 151.
Mandat predsjednika i članova Vijeća učenika je godinu dana, s tim da isti učenici
mogu biti ponovno izabrani.
Članak 152.
Na sjednici Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi u bilježnici tvrdih korica.
Članak 153.
Sjednice Vijeća učenika održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u obrazovnom razdoblju u prostoriji
Škole.
Sjednica se može održati ako je prisutna polovica predstavnika Vijeća.
Članak 154.
Vijeće učenika Škole:











priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i uspjeh u
školovanju
sudjeluje u izradi programa izvannastavnih aktivnosti
predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
u suradnji s Učiteljskim vijećem i Vijećem roditelja donosi Kućni red
pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza
aktivno sudjeluje u različitim oblicima rada u Školi
poduzima mjere i aktivnosti na razvijanju prijateljskih odnosa u Školi
obavlja i druge poslove vezane za život i rad učenika Škole.
Raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa i Kućnog reda.
Članak 155.

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika,
bez prava odlučivanja.
XVIII. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 156.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Članak 157.
Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se po potrebi više puta tijekom školske godine.
Članak 158.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave te ostalih oblika
odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen i dužni su izostanke učenika pravodobno opravdati,
osobno dolaskom u Školu ili pisanom izjavom.
Rok u kojem roditelj treba opravdati izostanak je pet dana računajući od dana izostanka učenika.
Članak 159.
Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz prethodnog članka ovoga statuta, Škola mu je dužna uputiti pisani
poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima Škole.
Ako roditelj učestalo zanemaruje svoje obveze, Škola je dužna o tome obavijestiti ured državne uprave i
nadležnu ustanovu socijalne skrbi.
Članak 160.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
u skladu s općim propisima obveznog prava.
Članak 161.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa
Školom.

U skladu s odlukama školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:









popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe,
oštećenja namještaja i ostale imovine škole,
školskih izleta i ekskurzija,
kino predstava,
kazališnih predstava,
priredbi i natjecanja,
osiguranje učenika,
i sl.
Članak 162.

Škola će izvješćivati usmeno ili pismeno roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika najmanje
jedanput ili više puta godišnje.
Škola će pisano izvješćivati roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika na kraju polugodišta i
na kraju školske godine.

XIX.

VIJEĆE RODITELJA
Članak 163.

Vijeće roditelja u Školi se ustrojava se s ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva, povezivanja s
društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika.
Članak 164.
Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu.
Vijeće roditelja je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
Članak 165.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku svakog razrednog odjela, iz svojih redova,
javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih roditelja, biraju svog predstavnika za Vijeće roditelja za
tekuću školsku godinu.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovog članka rukovode razrednici razrednih odjela.
U Vijeću roditelja ima onoliko roditelja koliko u Školi ima razrednih odjela.
U Vijeću roditelja mogu biti samo roditelji čija su djeca učenici Škole.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednik
je dužan u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Članak 166.
Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva ravnatelj i predsjedava do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Članak 167.
Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Glasovanje je javno.
Članak 168.
Mandat predsjednika i članova vijeća roditelja je godinu dana, s tim da iste osobe mogu biti ponovno
izabrane.
Članak 169.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi.
Sjednice vijeća roditelja saziva i sjednicama predsjedava predsjednik vijeća roditelja, a u njegovoj
odsutnosti zamjenik predsjednika.
Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična većina
članova.
Zaključci na sjednici vijeća roditelja donose se većinom glasova nazočnih, javnim glasovanjem.
Članak 170.
Poziv za sjednice Vijeća roditelja piše predsjednik Vijeća roditelja.
Zapisnike sa sjednica Vijeća roditelja vodi zapisničar.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Članak 171.
Postupak predlaganja i izbora roditelja koje Vijeće roditelja predlaže osnivaču radi imenovanja jednog
člana u Školski odbor regulirano je člankom 42. ovoga statuta.

Članak 172.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:









glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma
daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i programa rada
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma i godišnjeg
plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada
predlaže svog člana u Školski odbor
daje mišljenje i prijedloge u vezi s radnim vremenom učenika, početkom i
završetkom nastave

 daje mišljenje o organiziranju športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 daje mišljenje o vladanju i ponašanju učenika u Školi i izvan nje
 daje mišljenje o osnivanju i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanje učenika u
njihovu radu
 daje mišljenje u svezi socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem
odgovarajuće pomoći.
 obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata Škole.
 Raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa i Kućnog reda.
Predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja imaju obvezu informiranja roditelja svog razrednog odjela
o bitnim zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja.

Vijeće roditelja putem oglasne ploče škole informiraju ostale radnike Škole o bitnim zaključcima koji su
doneseni na sjednici Vijeća roditelja.

Članak 173.
Član Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata:
-ako sam zatraži razrješenje,
-ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole
-odlukom roditelja razrednog odjela
XIX. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE, SKUP RADNIKA
Članak 174.
Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati radničkom vijeću i sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima
koje je sklopila.
Članak 175.
O utemeljenju Radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u
Školi predstavnik radnika odnosno udruge dužan je izvijestiti ravnatelja.

Članak 176.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika može sazvati Radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem ili ravnatelj uz
prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Škole na način predviđen
Zakonom.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je Zakonom određeno drukčije.

XX.

JAVNOST RADA
Članak 177.

Rad škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:

 redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
 podnošenje izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno –
obrazovnog rada Škole,
 priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
 objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

XXI.

POSLOVNA TAJNA
Članak 178.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
a. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba
upućenih Školi,
b. podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge,
c. podaci o poslovnim rezultatima Škole,
d. podaci o učenicima, socijalno-moralne naravi,
e. podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje
kao takve odredi ravnatelj,

f.

podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika.

Članak 179.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 180.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

XXII. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
Članak 181.

Radnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Članak 182.
Škola će u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti odgoju učenika u
vezi čuvanja i zaštite čovjekova okoliša odnosno s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.

Članak 183.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.

XXIII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 184.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
Članak 185.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, iz proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od osnivača, uplatama roditelja učenika za posebne usluge i
aktivnosti Škole, prihoda od prodaje roba i usluga te donacija.
Škole se ne mogu financirati iz sredstava političkih stranaka.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.
Financijski plan može se tijekom godine mijenjati:

 ako se prihodi ne ostvaruju prema planu,
 ako nastane potreba za promjenom plana prihoda i rashoda.
Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je ravnatelj.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:





za zakonito, učinkovito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima,
za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva,
za potpisivanje i pravodobnu predaju financijskih izvještaja.

Članak 186.
Škola je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se
uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.
Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja računovodstvena služba Škole.
Članak 187.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari višak prihoda, taj će prihod upotrijebiti za
obavljanje i razvoj svoje osnovne djelatnosti, osim u slučaju da osnivač ne odluči drugačije.

Članak 188.
Ako Škola na kraju godine iskaže manjak prihoda, manjak prihoda će se pokriti u skladu s
odlukom Osnivača.

XXIV. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 189.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće,Vijeće roditelja, Odbor za zaštitu na radu (u
daljnjem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.

Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
Pravo nazočnosti na sjednici kolegijalnog tijela imaju članovi kolegijalnog tijela, ravnatelj i osobe koje
predsjednik kolegijalnog tijela pozove na sjednicu.

Članak 190.
Nazočnost na sjednici obveza je članova kolegijalnih tijela.
Neopravdani izostanak radnika Škole sa sjednice kolegijalnog tijela smatra se radnikovom povredom
radne obveze.

Članak 191.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se poslovnikom.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se osnivaju
prema odredbama ovoga statuta.

XXV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 192.
Opći akti Škole su:






Statut
Pravilnik
Poslovnik
Odluke o kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
Članak 193.

Pored Statuta škola ima ove opće akte:










Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o kućnom redu
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.
Članak 194.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, osim ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Članak 195.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.

Članak 196.
Autentično tumačenje općeg akta daje Školski odbor.

Članak 197.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.

Članak 198.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

XXVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 199.
Ovaj Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 200.
Opće akte usklađene s ovim Statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu ovog Statuta.

Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata
koje nisu u suprotnosti s ovim Statutom.
Članak 201.
Ovaj Statut se može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donijet.
Članak 202.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut škole od 6. ožujka 2016. i Izmjene i dopune
Statuta od 20. lipnja 2018. godine.

KLASA: 012-03/19-01/1
URBROJ: 2129-18-19-01-1
Imotski, ______________
Predsjednica Školskog odbora:
________________________
/Mirjana Matković, dipl. def ./

Utvrđuje se da je osnivač Splitsko-dalmatinska županija na ovaj Statut dala prethodnu
suglasnost svojim aktom Zaključkom Županijske skupštine
(KLASA:______________; URBROJ: ______________) od ___________. godine

Ovaj Statut je objavljen na Oglasnoj ploči Škole dana ____________2019.godine, a stupio
je na snagu ___________ 2019. godine.
Ravnatelj:
___________________________
/Marko Mendeš, prof./

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Školski
odbor Osnovne škole Milna, uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije, donosi :
STATUT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
MILNA (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Romano Marinović.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Milna
Sjedište Škole je u Milni,
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) osobu, iz reda članova
Učiteljskog vijeća, za zamjenika ravnatelja određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika
ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3 )
dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezno osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja
djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika , te
drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom
postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i
godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i
stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do15. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , nastavni
plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte
prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu
privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7.listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u
skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne
i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.

Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu
s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja osnovna
Škola organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadležno za zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika,
razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda.

Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom
prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata,glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako 2 ili više kandidata za člana školskog odbora dobiju isti, najveći broj glasova,
glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski
odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata sve dok jedan ne dobije veći broj glasova.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati
u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (
4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.

Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o
radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u
svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.

U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane
mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi.
Članak 52.

Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za
člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što
nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3dana od dana održavanja sjednice na kojoj
je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja

- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja
ponavlja se.

Članak 60.
Uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovog članka ravnatelj
škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u ''Narodnim novinama'' i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije vrijeme na koje se
imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima, te rok u kojem
se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Škola može pisanim putem obavijestiti osnivača o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja.

Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju, a zatim razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno
utvrditi je li:

-

dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Članak 63.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom indeksa o završenom kolegiju iz područja
informacijskih znanosti, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove
ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji
stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz
područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na
projektu.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 64.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika : 1 bod
- osnovne digitalne vještine: 1 bod
- iskustvo rada na projektima: 1 bod za najmanje tri (3) projekta
Članak 65.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja
se lista kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana
kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim
ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan
kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 66.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom
odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji
ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata
koji su ostvarili najveći jednak broj bodova osoba koja ostvaruje
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje
ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći
broj bodova, a dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj
bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata
koji su ostvarili jednak drugorangirani broj bodova osoba koja
ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj
bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 67.
U roku od (8) osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su
utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima
Škole i odredbama ovog statuta.

Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda
Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće izabere za
predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik
Vijeća roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran
od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode
sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor)
radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru)
radnika kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja i skup (zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za
ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak
koji se dostavlja Školskom odboru u roku od tri (3) radna dana od
dana donošenja zaključka.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog
odbora koje ih je imenovalo u Školski odbor.
Članak 68.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična
većina članova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora)
radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru)
radnika bira se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak
glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za
ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata
za ravnatelja koju je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog
statuta, te se pristupa izradi glasačkig listića.
Glasački listić sadrži naznaku da se izbor odnosi na kandidata za
ravnatelja Škole, prezime i ime kandidata po abacednim redu, te se
ovjeravaju pečatom Škole. Broj glasačkih listića mora biti jednak
broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom
Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova
nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
skupu (zboru) radnika glasuje na način da na glasačkom listiću
zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić se upisuje
prezime i ime jednog kandidata, a glasuje se u skladu s stavcima 7. i
8. ovog članka.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s
važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja
Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti
najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok

ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje
pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne
ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje
pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti
najveći broj glasova, a dva ili više kandidata ostvaruju pravo
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema
posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu
većinu glasova nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja ili skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom
izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz
članka 66. stavcima 6. i 7. ovog statuta koji se dostavljaju Školskom
odboru.
Članak 69.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa
se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa
na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri
(3) dana od sjednice Školskog odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od petnaest (15) dana od
dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak
imenovanja ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o
ustanovama i ovog statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u
roku od petnaest (15) dana od dana stupanja Odluke na snagu.

Članak 70.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor
o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu
mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
suprotnom joj prestaje radni odnos.

Članak 71.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 72.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim
propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 73.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana

-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.

Članak 74.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 75.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti za rad.
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama
Članak 76.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor .

Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog
odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga
statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75.
stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 83.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana odnosno do
popunjenja po natječaju..
Članak 85.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 86.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 87.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 88.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 89.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 90.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može
na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojnoobrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi
ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 91.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Članak 92.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje tri razine i
stjecati odgovarajuća znanja.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 93.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 94.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 95.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u
županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 96.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole , a iznimno se može
upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 98.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne
uprave.
Članak 99.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 100.

Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 101.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis
ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u
drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 102.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave i roditelja učenika.
Članak 103.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu

-

čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Članak 104.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno
tijelo.
Članak 105.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 106.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,

kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj
je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled
u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s nastave
prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice
roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 107.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Članak 108.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan
(2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću
radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113.
ovoga statuta.
Članak 110.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog
dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 111.

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 112.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Članak 113.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.

Članak 115.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 116.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 117.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 118.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 119.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje
u svjedodžbu.
Članak 120.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 121.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi,
ako se učenik nalazi na dužem liječenju.

Članak 122.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj
aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 123.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o
polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 124.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi
i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 125.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 126.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, srručna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 127.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.

Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 128.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 129.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 130.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 131.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji
odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 132.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od
dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja
u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 133.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog
polugodišta.
Članak 134.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 136.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 137.
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.
Članak 138.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 139.
Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te
drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 140.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Članak 141.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.

Članak 142.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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
Članak 143.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 145.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 146.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.

XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 147.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 148.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 149.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 150.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 151.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 152.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 153.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 154.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 155.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 156.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 157.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva

Članak 158.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 159.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s odlukom osnivača.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 160.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
Članak 161.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 162.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 163.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 164.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 165.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim
osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 166.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
Članak 167.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja
i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 168.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave za
obrazovanje i sport sukladno zakonskim odredbama.
Članak 169.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 170.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom, odnosno drugim
propisima.
Članak 171 .
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 172.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim
odredbama.
Članak 173.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 19.01.2016.godine i
Izmjene i dopune statuta od 05.05.2017.

Predsjednica Školskog odbora:
_______________________________________

Ovaj
statut
objavljen
je
na
oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

Ravnateljica Škole:
__________________

Klasa: ___________________________
Ur. Broj: _________________________
U Milni, ___________________

stranici

Škole

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17 i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Pučišća, uz prethodnu suglasnost
Splitsko-dalmatinske županije, donosi :

STATUT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti,
ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera,
položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za
djelatnost i rad Osnovne škole Pučišća (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe
oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te
u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Štefan Galetović.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Pučišća.
Sjedište Škole je u Pučišćima, Trg Hrvatskog skupa 11.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima dvije područne škole i to: Područna škola Pražnica i Područna škola Gornji
Humac.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na
kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb
Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i
sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola
izdaje i akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativnofinancijsko poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.

O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja
Škole zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za zamjenika
ravnatelja određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zamjenika ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku
tri ( 3 ) dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u 30.rujna.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike
obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s
učenicima i vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i
vođenje evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda

-

upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički
elektronički upisnik ustanova

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju
javnih ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika
učenika , te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o
općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih
dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja
poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada,
dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan
rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu
osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog
standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima. Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima,
aktivnostima, modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti
roditelje i pribaviti njihovu pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz
zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski
odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima,
roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za
obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog
nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u
skladu s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te sukladno
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja osnovna Škola
organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja
obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja
zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i
školskim kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se
uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s
drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici
pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i
dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje
odgojno-obrazovnih poslova.
Članak 22.

Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva
osnovnoškolskog obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i
ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim
planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o
izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno
knjižnične djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i područnim
odjelima.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od prvog do osmog razreda.
U područnim odjelima organizira se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada
za učenike od prvog do četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s
potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove
tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće
objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski
odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i
vanjskom prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih
odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno

neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način postupanja
prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću
učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi
prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko
vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i
tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima
samo jednog člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
- učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća javnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog
odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu.

Članak 33.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom, a broj glasačkih listića mora biti
jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član Učiteljskog vijeća glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži dva
kandidata.
Članak 34.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo sastavlja listu kandidata prema
broju dobivenih glasova. U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova,
glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj
glasova.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće
imenovati u Školski odbor.
Članak 35.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 36.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni
na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća
roditelja istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo
svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta
dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja
imenovati u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15
dana nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 38.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 39.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i
traje četiri ( 4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 40.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki
član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi
Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu
glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 41.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama općih akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene
Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Članak 42.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora
zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski
odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati
sjednici.

Članak 43.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to
traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi
se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora
ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 44.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju elektronskom poštom s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po
potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim
osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na
oglasnu ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 45.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora
može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja
svim članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim
putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva
pristigla očitovanja.
Članak 46.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno
prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 36. ovoga statuta.
Članak 47.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati
poslove učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji
ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
Školskog odbora

Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
može dati najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana
Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća
roditelja.
Članak 48.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način
koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Članak 49.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 50.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti
ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz
razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole .
Članak 51.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 52.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u
dogovoru s ravnateljem.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog
odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja
sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 54.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da
se obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 55.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati
sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće
potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe
izvan Škole.
Članak 56.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i
provedbenim propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne
imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ

Članak 57.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i
obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati
suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora
ravnatelja ponavlja se.
Članak 58.
Ravnatelj se imenuje na pet godina i može biti ponovo imenovan.
Uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog
suradnika u Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovog članka
ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka
2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja
u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a
kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 59.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u ''Narodnim novinama'' i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se
imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima, te rok u kojem
se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.
Škola može pisanim putem obavijestiti osnivača o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja.
Članak 60.

Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju, a zatim razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi
je li:

-

dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Članak 61.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog
jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,
uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge
ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom
jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom indeksa o završenom kolegiju iz
područja informatičkih znanosti, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informatičkih
znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom
ispravom o završenom studiju iz područja informatičkih znanosti.
3. Iskustvo vođenja projekta dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu
na projektu.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 62.
Dodatne kompetencije iz članka 61. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika : 1 bod
- osnovne digitalne vještine: 1 bod
- iskustvo vođenja projekta: 1 bod za najmanje tri (3) lokalna projekta ili jedan (1)
međunarodni projekt
Članak 63.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kandidata rangiranjem po bodovima. Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na
vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje
rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja,
radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
Članak 64.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom
odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji

ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata
koji su ostvarili najveći jednak broj bodova osoba koja ostvaruje
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista
u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a
dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru
upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata
koji su ostvarili jednak drugorangirani broj bodova osoba koja
ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba
odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 65.
U roku od (8) osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni andidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se
sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama
ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi
predsjednik Vijeća roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od
radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup
(zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja
donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru u roku od tri (3) radna dana
od dana donošenja zaključka.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 66.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja
koju je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta, te se pristupa izradi
glasačkog listića.
Glasački listić sadrži naznaku da se izbor odnosi na kandidata za ravnatelja Škole,
prezime i ime kandidata po abecednom redu, te se ovjeravaju pečatom Škole. Broj
glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.

Na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje se na način da se
na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg se
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić se upisuje prezime i ime
jednog kandidata, a glasuje se u skladu s stavcima 7. i 8. ovog članka.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju obivenih
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s
najvećim brojem glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem
glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se
ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo
prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a
dva ili više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom
propisu glasovanje se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti
prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
(zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na
rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i
7. ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 67.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri (3) dana od sjednice
Školskog odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od petnaest (15) dana od dana dostave
zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u roku od petnaest (15)
dana od dana stupanja Odluke na snagu.
Članak 68.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna
mandata.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih
poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 69.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu
pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava
uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 70.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne
imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje
godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u
skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika
ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja
dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju
kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar
uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 71.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na
zakonu, podzakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike

- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji
ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- uz suglasnost školskog odbora donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza
iz radnog odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00
kuna prema prethodnoj odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog
nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i
drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima
ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 72.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču
sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 73.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje
15 godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama
Članak 74.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan
ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima
propisanim Zakonom o ustanovama :

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora
koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora
u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog
opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.

Članak 75.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1.
ovog statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u
pisanom obliku.
Članak 76 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u
članku 75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju,
obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o
navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji
mu je odredio Školski odbor .
Članak 77.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za
očitovanje ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja
članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 78.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti
sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta
povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani
odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 79.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku
75. stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je
podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom
prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 80.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 81.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij
javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz
točke a) ovoga stavka.
Članak 82.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada
je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60
dana odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 83.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 84.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 85.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole

- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa
zakonskim odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
štetilo zdravlju učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 86.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 87.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako
za pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije
određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 88.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad
školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska
ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni
proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu
samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima
propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 89.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe
koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama
Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i
stručnih suradnika.

Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije
razine i stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna
postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 91.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa
zakonskim odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim
odredbama, pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 92.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog
odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima
radnika Škole.
IX. UČENICI
Članak 93.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih
šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31.
ožujka tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i
sukladno rješenju ureda državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne
uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 94.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno
se može upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne
izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već
započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno
povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 97.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.

Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 98.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za
djecu koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno
skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke
o socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su
značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge
pedagoške dokumentacije.
Članak 99.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje
prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o
upisu učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 100.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati
u odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno
poznaju hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti
učeniku učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja
utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku
omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz
suglasnost ureda državne uprave i roditelja učenika.
Članak 101.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih
sadržaja u skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima
Škole

-

-

čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i
kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Članak 102.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite
zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i
savjetuje učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite
prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog
nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili
izrabljivanja učenika, obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3.
ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno
drugo nadležno tijelo.
Članak 103.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju
zbog kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 104.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1.
ovoga članka smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno
stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri
radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih

poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog
pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika,
učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik
uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i
drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren
ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak
učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde
nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera.
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ,
dovoljan (2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev
Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od
dana podnošenja zahtjeva.
vijeće.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.

Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad
iz članka 113. ovoga statuta.

Članak 108.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog
dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku
odmah priopćuje.

O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja
ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz
pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana
podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz
jednog ili više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju
razrednih i predmetnih ispita.
Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja
kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po
nastavnim predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog
tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan
upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje
ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a
ocjena povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više
nastavnih predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.

Članak 112.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom
povjerenstva.
Članak 113.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit,
određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 114.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 115.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 116.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku,
pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i
konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani
Škole.
Članak 117.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Članak 118.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna
omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti
pristupiti ispitu.

Članak 119.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj
ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 120.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se
privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u
javnu ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 121.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o
sportu, posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju
za međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita
u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a
polažu predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno
važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog
Ministarstva.
Članak 122.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima
u Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 123.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 124.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, stručna tijela
Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 125.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji
su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 126.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese
učenika razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 127.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog
odjela.

Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.

Članak 128.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese
učenika

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 129.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za
učenikovo redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je
učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 130.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao
mjera upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od
7 dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj
mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom
postupku.
Članak 131.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog
polugodišta.
Članak 132.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
učenika tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 133.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se
odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 135.
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.

Članak 136.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na
roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za
Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 137.
Vijeće roditelja se bira za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa
svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se
neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za
zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne
osobe.
Članak 138.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika
Vijeća roditelja.
Članak 139.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti
način.
Članak 140.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 141.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o
svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti
razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Članak 142.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva
Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja
spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a
je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole
pravovremenu dostavu poziva.

predsjednik
privremeno
predsjednik
i organizira

Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 144.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati. Zapisnik vodi član
Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se
izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 145.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Članak 146.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu
i Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti
funkciju radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog
vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem
ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju
radničkog vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o
radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 147.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.

Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup
radnika dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku
od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom
roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je
imenovalo radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom
odboru, a u slučaju njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih
radnika, javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta
određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 148.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 149.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 150.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici
Škole, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 151.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i
upravnom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 152.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice
koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili
dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 153.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom
čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 154.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 155.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna,
proračuna grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 156.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski
odbor.

Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska
izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 157.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 158.

Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole
(u daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s
godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 159.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i
povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 160.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 161.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 162.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči,
ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije
kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 163.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te
drugim osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 164.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i
radnika, donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako
provođenje tih akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica
ili istekom određenog roka.

Članak 165.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

XX. NADZOR
Članak 166.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave
sukladno zakonskim odredbama.
Članak 167.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim
zakonom.
Članak 168.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno
drugim propisima.
Članak 169.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim
odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 170.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno
zakonskim odredbama.

Članak 171.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici
škole.
Stupanjem na snagu
_________________________.

ovoga

statuta

prestaje

važiti

statut

Škole

Predsjednik Školskog odbora:

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

Ravnatelj Škole:

Klasa: ___________________________
Ur. Broj: _________________________
U Pučišćima, ___________________

stranici

Škole

PRIJEDLOG STATUTA OSNOVNE ŠKOLE

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14., 7/17 i 68/18) Školski odbor Osnovne
škole Dinka Šimunovića, Hrvace uz prethodnu suglasnost ____________________ (naziv osnivača),
KLASA: __________________ , URBROJ: _______________ od __________ na sjednici održanoj
_________ donio je

S T A T U T
OSNOVNE ŠKOLE DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE

I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ

Članak 1.

(1) Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja uprave, ravnatelja i školskih vijeća, status radnika, učenika i
roditelja te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole Dinka
Šimunovića, Hrvace (u daljem: Škola).
(2) Izrazi koji se koriste u ovome statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na ženske i muške osobe.
OBILJEŽJE

Članak 2.

(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja.

OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni sljednik OŠ „Jerko Lovrić-Srđan“ Hrvace koju je osnovao NO općine Sinj
svojim rješenjem 9940/56. Od 07.07.1956. godine i upisana u Sudski registar Trgovačkog suda
u Splitu s matičnim brojem (MBS).060137175 pod rednim brojem uloška 801.
NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
(1) Naziv Škole je Osnovna škola Dinka Šimunovića, Hrvace.
(2) Skraćeni naziv Škole je OŠ Dinka Šimunovića, Hrvace.
(3) Sjedište Škole je u Hrvacama.
SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
(1) Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.
(2) Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u
kojima obavlja djelatnost.
(3) Natpisna ploča Škole ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.
ZAGLAVLJE AKTA
Članak 6.
Zaglavlje upravnih i drugih akata koje škola donosi na temelju javnih ovlasti sadrži grb Republike
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska i puni naziv škole.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 7.
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. jedan ili više pečata s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na
kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske
2. jedan ili više pečata okruglog oblika, promjera 23 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 45 mm, koji sadrži naziv i
sjedište Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno
i financijsko poslovanje te ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 8.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 9.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik
školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.

II. DJELATNOST

OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je (prepisati djelatnost iz rješenja o upisu u sudski registar).
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
RAD ŠKOLE
Članak 11.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 12.
(1) Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
(2) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi
školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje.
Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, školski odbor odmah
nastavlja postupak donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
RADNI TJEDAN
Članak 13.
(1) Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.
(2) Odgojno-obrazovni rad izvodi se u jednoj smjeni, a iznimno u dvije smjene u skladu s
godišnjim planom i programom rada.
UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 14.
Nastava i drugi oblici obrazovnog rada izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 15.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine prema aktu ureda državne
uprave u županiji splitsko-dalmatinskoj ovlaštenog za poslove obrazovanja.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 16.
U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u skladu
sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom učitelja i stručnih suradnika.
PRODUŽENI BORAVAK I PREHRANA UČENIKA

Članak 17.
(1) Škola izvodi produženi boravak učenika, prema aktu osnivača o organizaciji produženog
boravka.
(2) Za vrijeme boravka učenika u Školi ustrojava se njihova prehrana u skladu s normativima
propisanim od Ministarstva zdravstva.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
(1) Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad
u izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi s školskim kurikulumom.
(2) O zahtjevu učenika odlučuje učiteljsko vijeće.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
prikladnim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
PODRUŽNICE I PODRUČNI ODJELI
Članak 22.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu, u podružnicama i u područnim
odjelima, i to:
1. u područnoj školi u Potravlju izvodi nastavu za učenike od prvog do osmog razreda.
2. u područnoj školi u Biteliću izvodi nastavu za učenike od prvog do četvrtog razreda.

ETIČKI KODEKS
Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.

(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
KUĆNI RED
Članak 24.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru, na izletu ili ekskurziji
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

IV. ŠKOLSKA TIJELA
1.

UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 25.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor:
- donosi opće akte Škole
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi školski kurikulum
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Školi
- određuje predstavnika Škole u postupku utvrđivanja odgovornosti Škole za kaznena
djela
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa
- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge
- odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima
Škole.
SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 26.
(1) Školski odbor ima sedam članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
(3) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem
radnici Škole prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
(4) Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak zbog počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 27.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za
člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Ako člana školskog odbora ne bira radničko vijeće, predlaganje i imenovanje člana školskog
odbora iz reda radnika obavlja se na skupu radnika.
(3) Sjednice iz stavka 1. i skup radnika iz stavka 2. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije
isteka mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.
(3) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki učitelj ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.

POPIS KANDIDATA
Članak 29.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 30.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća
roditelja glasuju tajno prema članku 174. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su učitelji ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate
ponavlja. Kod ponovljenog glasovanja na glasačkom listiću ispred imena kandidata upisuje se
broj jedan do sedam. Upisani brojevi se zbrajaju. Za člana školskog odbora izabran je
kandidat sa većim zbrojem.
(4) Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. ovoga članka izbrojava javno predsjedatelj
sjednice.
(5) Kod ponovljenog glasovanja iz stavka 3. ovoga članka, predsjedatelj uz javno izbrojavanje
glasova zbraja i brojeve ispisane na listiću.

DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 31.
(1) O imenovanju članova školskog odbora na sjednicama vijeća vodi se zapisnik.
(2) Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 1. ovoga članka, sa popisom imenovanih članova
školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 32.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član
školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član
školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na mandat školskog odbora.
(3) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
STATUS PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- prebrojava glasove članova kod odlučivanja i proipćava rezultate glasovanja
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora.
(2) Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 37.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.

RADNA TIJELA
Članak 38.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje
zadaće zbog koje se radno tijelo osniva i koje su pristale na imenovanje.
(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
Članu školskog odbora dostavlja se poziv na sjednicu te materijali koji su mu potrebni za redovno
ispunjenje članskih obveza.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 40.
(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i druge informacije i
osobne podatke koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema planu rada školskog odbora.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 43.
(1) Sjednice saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice saziva zamjenik
predsjednika.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.

(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traže najmanje četiri člana, ravnatelj,
osnivač ili kada je ured državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.
(4) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika odbiju postupiti prema stavku 3. ovoga
članka, sjednicu školskog odbora mogu sazvati četiri člana školskog odbora.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sazivatelji sjednice između sebe biraju
predsjedavatelja sjednice.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 44.

(1) Uz članove školskog odbora i ravnatelja na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe
koje su pozvane na sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
(2) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom
statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova i ravnatelja.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 45.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj i tajnik ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s
predmetima za raspravu na sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično,
a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
DNEVNI RED

Članak 46.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik školskog odbora.
(2) Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

-

da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
da dnevni red ne bude preopsežan

da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni,
potkrijepljeni podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

članovima
ravnatelju

Članak 47.

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti elektronskim putem, usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se
ističe na na oglasnoj ploči.
Sjednica Školskog odbora može se održati i elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.

Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
(3) U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.
PREDSJEDAVATELJ
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE
Članak 49.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.

(2) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE

Članak 50.
(1) Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red
sjednice.
(2) Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili tajnik, te osoba koja je materijal pripremila,
odnosno na koju se materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni prijedlozi ili nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je
dužan kratko objasniti obilježje tih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.

(1) Na sjednici nitko ne može sudjelovati u raspravi dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
(2) Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu
kojim su se prijavili.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom
predmetu ako on to zatraži zbog razjašnjenja.

TIJEK RASPRAVE
Članak 53.
(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje
predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku koji je već raspravljao o istom predmetu.

(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s
izlaganjem sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.
PRIDRŽAVANJE PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 54.

(1) Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 55.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 56.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podatci za iduću sjednicu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 57.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o
određenom predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se
rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako
je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.
ODRŽAVANJE REDA
Članak 58.
(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga statuta ili na
drugi način remeti rad sjednice, predsjedavatelj je ovlašten upozoriti na primjereno
ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten
zatražiti od nje da napusti sjednicu.
(3) Ako upozorena osoba ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, predsjedavatelj treba
prekinuti sjednicu.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 59.

(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 60.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za
održavanje sjednice
- kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red
prema članku 58. ovoga statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 59. ili 60. ovog statuta, predsjedavatelj
izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu s člankom 47. stavak 2. ovoga
statuta.

ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(1) Kada se nakon završene rasprave treba odlučiti o nekoj točci dnevnog reda, pristupa se
glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenja, zaključka ili suglasnosti koje se treba donijeti u svezi s pojedinom
točkom dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.
GLASOVANJE
Članak 63.

(1) Pravo glasovanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava glasovanja.

(3) Članovi školskog odbora glasuju javno, osim kada je zakonom, ovim statutom, ili prethodnom

odlukom školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
(4) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv oblikovanog
prijedloga akta.
(5) Kod tajnog glasovanja, tajnik :
- izrađuje glasačke listiće
- na listiću ispisuje način glasovanja
- ovjerava listiće pečatom škole
- uručuje glasački listić svakom glasaču
- evidentira preuzimanje glasačkog listića.
(6) Članovi glasuju tajno tako da ispravno ispune glasački listić.
(7) Prebrojavanje glasova na glasačkim listićima obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik
evidentira prebrojene glasove.

ODLUČIVANJE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 64.
Akti školskog odbora validni su kada su za prijedlog akta glasovala najmanje četiri člana.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Kada odlučivanje nije bilo svrhovito, na zahtjev najmanje četiri člana školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Članak 65.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 66.
(1) O tijeku sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to ugovorna obveza ili osoba koju kod pripremanja
sjednice osigura predsjednik.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 67.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 68.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(1) Nakon zaključenja sjednice zapisničar treba nazočnim članovima pročitati sastavljeni
zapisnik.

(2) Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili
raspravu. O zahtjevu člana za ispravkom odlučuje školski odbor.
(3) Zahtjev člana iz stavka 2. ovoga članka, odluka školskog odbora i ispravak unose se kao
dodatak zapisniku.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.

POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.
(1) Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
(3) Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima,
jedan primjerak ravnatelju, jedan primjerak tajniku, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani
Škole.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 71.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni.
(2) Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan
tekstu akta iz stavka 1. ovoga članka.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 72.
(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev
prema propisima o pravu na pristup informacijama.
(2) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 73.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 74.
(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog školskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
- kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema propisima o
zaštiti od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.

(3) Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se
dopunski izbori.
(4) Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima određenim ovim statutom, a članu izabranom
na dopunskim izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese rješenje o raspuštanju školskog odbora ravnatelj
je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku do osam dana od dana dostave rješenja
školi.
(2) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka članovi raspuštenog školskog odbora
ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.

2. RAVNATELJ
UVJETI

Članak 76.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

Članak 77.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti
prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji
od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 78.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
DODATNE KOMPETENCIJE

Članak 79.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom,
Školski odbor vrednuje bodovima dodatne kompetencije na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima za projekte, a prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi
pojedinih projekata).
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.

VREDNOVANJE DODATNIH KOMTETENCIJA

Članak 80.
Dodatne kompetencije iz članka 79. ovog statuta, u skladu s dostavljenim dokazima kandidata
koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:

-znanje stranog jezika : 1 bod
-osnovne digitalne vještine: 1 bod
-iskustvo rada na projektima: 1 bod za najmanje 3 projekta.
Članak 81.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 82.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 83.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 84.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 85.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM

Članak 86.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

Članak 87.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

Članak 88.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

OVLASTI RAVNATELJA

Članak 89.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite
radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog
nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 90.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA

Članak 91.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA

Članak 92.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 93.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 94.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 95.

Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 96.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA I OTKAZ RAVNATELJU

Članak 97.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75.
ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 98.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA I RASPISIVANJE NATJEČAJA

Članak 99.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 100.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj može
za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
(4) Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.

3. STRUČNA TIJELA

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- učiteljsko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 101.

UČITELJSKO VIJEĆE
Članak 102.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici
Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
- utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave (gradskog ureda) i roditelja učenika uvjete
i način pohađanja stranog jezika u drugoj školi
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 103.
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda i
ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 104.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole

-

ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda
izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
izvješćuje roditelje učenika o izboru učenika za čelnika razrednog odjela
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
predlaže ocjenu učenika iz vladanja
priopćuje učeniku opći uspjeh
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

V. OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA
Članak 105.
(1) U Školi se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju.
(2) Ugovore iz stavka 1. ovoga članka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.
RADNICI ŠKOLE
Članak 106.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 107.
(1) Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja
i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Učitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili nadležnom državnom odvjetniku za
počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 108.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.
VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 109.
(1) Dijete postaje učenikom upisom u školu.
(2) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio ured državne uprave u
splitsko-dalmatinskoj županiji .
(3) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života, koje je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete – stranca koje je do 1.
travnja tekuće godine navršilo šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je
odobren stalni boravak, privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.
(4) Škola će prema rješenju ureda državne uprave u splitsko-dalmatinskoj županiji upisati i dijete
u prvi razred koje do 31. ožujka tekuće godine nema šest godina života.

(5) Sve pravne poslove u ime i za račun učenika poduzima roditelj ili skrbnik.
PRAVO UPISA
Članak 110.
U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 108. ovoga statuta za koju je stručno
povjerenstvo utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
ROKOVI UPISA
Članak 111.
(1) Redovni upis u prvi razred Škola provodi u svibnju i lipnju. Izvanredni upis provodi se do
početka školske godine.
(2) Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje imenuje ravnatelj.
PODATCI ZA UPIS
Članak 112.
(1) Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matice rođenih,
domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi
dostavi ovlašteno stručno ili upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 110. ovoga statuta prikuplja dopuštene osobne
podatke o djetetu te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
unošenje podataka u pedagošku dokumentaciju.
EKVIVALENCIJA INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U
ŠKOLI
Članak 113.
(1) Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje
temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za
priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i
dopušteni zahtjev i uz njega priložiti:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
(3) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 114.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje učiteljsko vijeće rješenjem.
(2) Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.

PRIJELAZ UČENIKA
Članak 115.
(1) Učenik koji je pohađao drugu osnovnu školu može prijeći u ovu Školu i nastaviti školovanje u
okviru istoga programa.

(2) O zahtjevu učenika za prelaskom i nastavkom školovanja o ovoj Školi odlučuje rješenjem
učiteljsko vijeće.
(3) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i uz dostavu
rješenja zatražiti od te škole ispis učenika i dostavu prijepisa ocjena.
ISPIS UČENIKA
Članak 116.
Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, ispisuje
učenika u roku do sedam dana od dana promitka obavijesti o upisu učenika u drugu Školu i u
matičnoj knjizi upisuje nadnevak ispisa iz Škole.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 117.
(1) Učenik ima pravo:
- na zaštitu osobnih podataka
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 118.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj ili skrbnik.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
(3) Roditelj ili skrbnik može više puta tjekom nastavne godine opravdati izostanak učenika, ako je
pravodobno podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri dana roditelj ili skrbnik opravdava samo
liječničkom ispravom.
(5) Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema
odobrenju :
- učitelja s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- učiteljskog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 119.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
ured državne uprave u županiji splitsko-dalmatinskoj nadležan za poslove obrazovanja,
pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.

OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 120.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 121.
(1) Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta upućuju se na dopunski nastavni rad.
(2) S dopunskim nastavnim radom započinje se odmah nakon završetka nastavne godine.
(3) Ako se učeniku četvrtog do osmog razreda nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi
prolazna ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(4) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
(5) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje
odredi učiteljsko vijeće.
(6) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz
stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne ispite.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 122.
(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 120. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA
Članak 123.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela prema obilježju nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
učiteljsko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 124.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 125.
(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE

Članak 126.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 127.
(1) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje učiteljsko vijeće uz njihovu suglasnost.
(3) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(4) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz vladanja može u roku
do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 121. do 125. ovoga Statuta.
(6) Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
KONAČNOST OCJENE
Članak 128.
(1) Ako je povjerenstvo iz članka 126. ovog statuta kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo
prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje se na zakonski dopunski
nastavni rad.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 129.
(1) O tijeku polaganja ispita pred povjerenstvom vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 130.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 131.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog
ispita.
(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se :
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.

ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
(3) Rokove polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje razredno vijeće.

POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 133.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
(3) Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 134.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 131. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 135.
(1) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo polaganje
ispita nakon prestanka razloga spriječenosti.
(2) Teret dokazivanja razloga iz stavka 1. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 136.
(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
(2) Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na
njegov zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema članku 159. Zakona o općem
upravnom postupku.
POHVALE I NAGRADE
Članak 137.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Pohvale su:

-

Članak 138.

usmene pohvale
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
istaknuće, uz privolu učenika, njegovih podataka u medijima i na prigodnim

manifestacijama.
NAGRADE
(1) Nagrade su:

-

Članak 139.

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl
putovanja na stručne, kulturne ili športske događaje

- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 140.

Pohvale i nagrade iz članaka 137. i 138. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 141.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 142.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko vijeće.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 143.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 144.

(1) Pisana pohvala iz članka 142. i pisana isprava iz članka 143. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje učiteljsko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.

VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL

Članak 145.
(1) Razredni odjel formira se od učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istoga
razreda.
(2) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(3) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(4) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 146.
(1) Svi čelnici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 147.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate
u obrazovanju
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- raspravlja o donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 148.
(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 149.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
ili skrbnicima učenika putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja i skrbnika o
učenikovoim postignućima te pedagoškim mjerama.
(2) Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
(3) Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelja i skrbnika sa svim sadržajima
obuhvaćenim nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na
školskim mrežnim stranicama, obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetima i/ili interdisciplinarnim i posebnim programima.

(4) Za sudjelovanje učenika u nekom od sadržaja iz stavka 3. ovog članka roditelji daju
suglasnost.
(5) Za uključivanje učenika u izbornu nastavu i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge
aktivnosti izvan područja poslovanja škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 150.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
OBVEZE RODITELJA
Članak 151.
(1) Roditelj odnosno skrbnik dužan ju ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.
(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelj i skrbnik sudjeluju
u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
Roditelj odnosno skrbnik obvezan je Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

VIJEĆE RODITELJA
Članak 152.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 153.
(1) Roditelji učenika na početku školske godine na prvom sastanku razrednog odjela iz svojih
redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.
KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 154.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
(3) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
presjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.

(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 155.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
etičkog kodeksa i kućnog reda
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima
odgojno-obrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
IX. JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 156.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja
usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov
zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te
mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad školskih
tijela
- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju medijima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata te drugih propisanih informacijama na svojim
mrežnim stranicama.
- obavješćivanjem medija o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i
omogućavanja im nazočnosti na skupovima.
X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 157.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima učenika, roditelja, drugih građana
i pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima, roditeljima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 158.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 159.
(1) U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu
zadaća od javnog interesa i svih javnih obveza škole.
(2) U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je
ispitanik dao privolu.
(3) Osobni podatci će se u Školi obrađivati zakonito i pošteno.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 160.
(3) Svakome je u Školi zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada
genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca,
podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji
pojedinca.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrada osobnih podataka je dopuštena ako je:
a) ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Škole ili
ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u
mjeri u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava ili kolektivnog ugovora;
c) obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 161.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom zaštitom osobnih podataka, on treba
osigurati zaštitu radom službenika za zaštitu podataka.
(2) Ravnatelj uređuje poslove službenika za zaštitu podataka sklapanjem ugovora o radu ili
ugovora o djelu.
(3) Kada ne postoji mogućnost uređivanja poslova službenika za zaštitu podataka prema stavku 2.
ovoga članka, ravnatelj može sa drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA

Članak 162.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev :
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 163.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena
bilješka, a kada je podnesen putem elektronske komunikacije, zabilježiti će se kao pisani
zahtjev.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 164.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 163. ovoga statuta odlučiti će se najkasnije u roku do 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj
informaciji prema propisima i pod redovnim okolnostima.
(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog
interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
(4) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 165.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacija, on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
(2) Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu,
ugovora o djelu, ili ugovora o volontiranju.
NADOKNADA
Članak 166.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknada
stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje školski odbor kod donošenja financijskog
plana.

XIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 167.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode
u opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 168.
(1) Učitelji su dužni prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno
u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XIV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 169.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.

FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 170.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.
(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola
će koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
DOBIT I GUBITAK
Članak 171.
(1) Kada škola o obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti.
(2) Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV. ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 172.
(1) Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade
na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema planu rada.

(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
SAZIVANJE I PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM
Članak 173.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- učiteljskog vijeća, ravnatelj
- razrednog vijeća, razrednik
- vijeća roditelja, predsjednik vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- vijeća učenika, predsjednik vijeća učenika.
(2) Kada ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu sazvati sjednicu ili predsjedavati
sjednici, ovlaštene su ovlastiti člana vijeća za sazivanje sjednice i predsjedavanje sjednicom.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 174.
(1) Predsjedavatelj sjednice na početku sjednice utvrđuje se broj nazočnih članova.
(2) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 175.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom
odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
(4) Članovi vijeća glasuju tajno ispravnim popunjavanjem glasačkog listića. Glasačke listiće
priprema i na njima ispisuje način glasovanja tajnik škole.
(5) Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 176.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 177.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- pravilnik o radu
- pravilnik o zaštiti na radu
- pravilnik o zaštiti od požara

Članak 178.

-

pravilnik o radu školske knjižnice
pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
pravilnik o jednostavnoj nabavi
kućni red
etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA

Članak 179.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 180.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom pojedinom
aktu nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 181.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 182.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 161. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 183.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose školski odbor, školska vijeća i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 184.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 185.
(1) Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut _________________
_____________________________________________________________________
.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
_________________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ___________________, a stupio je na snagu
_______________.
RAVNATELJ
_______________________

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“
broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,
7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Ivana Mažuranića uz prethodnu suglasnost
osnivača, Županije Splitsko-dalmatinske
Klasa: ---------------------, Ur. broj: ---------------------- dana ------------------------- donosi:
PRIJEDLOG

STATUTA

OSNOVNE ŠKOLE IVANA MAŽURANIĆA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj,
prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad
Osnovne škole Ivana Mažuranića (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba
spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Županija splitsko-dalmatinska na temelju članka 105. Zakona o
osnovnom školstvu (NN BR. 59/01), Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 60202/01-01/01, URBROJ: 503-108-02-1 od 22. siječnja 2002.) te Odluke Ministarstva
prosvjete i športa o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama osnovnog obrazovanja
(KLASA: 602-02/02-01/164, URBROJ: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002.)
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Dinarski odred“ Han koju je osnovala Općina Sinj.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Ivana Mažuranića.
Sjedište Škole je u Obrovcu Sinjskom, Obrovac Sinjski 242/ C.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
Škola ima 3 područne :
1. Područna škola Bajagić
2. Područna škola Gala
3. Područna škola Gljev

Članak 5.

Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na
kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb
Republike Hrvatske,
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole,
3. jedan pečat okruglog oblika, promjera 23 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u
sredini nalazi se grb Republike Hrvatske,
4. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i
sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i
akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Pečat iz stavka 1. točka 3. i štambilj iz stavka 1. točka 4. koriste se u svakodnevnom
poslovanju Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole. U
slučaju spriječenosti ravnatelja da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna
bolest, nezgoda i sl.) istu predlažu i biraju članovi Školskoga odbora.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe
koja zamjenjuje ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim
glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja
čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču
u roku tri (3) dana od donošenja.
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu ožujku, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada škole.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i
mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s
učenicima i vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome,
vođenje evidencija o učeničkim postignućima,
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički
elektronički upisnik ustanova.
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika
te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem
upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni,
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada
ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole te podatke o
ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.

Godišnji plan i program donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog ravnatelja.
Godišnji plan i program obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za
zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s
izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmeta i/ili
interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za
zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski
odbor u skladu sa prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za
obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog
nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje odlukom Ured državne uprave u županiji ovlašten
za poslove obrazovanja uz prethodno mišljenje osnivača Škole.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u
skladu s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima,
te sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja Škola organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadležno za zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva
učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.

Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge, humanitarne svrhe i unapređivanje odgojnoobrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s
drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju
Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i
drugo.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te
poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i
programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih
Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole .
Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno-knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u Područnim
školama Bajagić, Gala i Gljev .
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda, a u područnim školama za učenike od prvog do četvrtog
razreda .

Članak 25.

U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška,
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s
potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove
tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće
objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, pravila međusobnih
odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno
neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja, način postupanja
prema imovini i druga pitanja važna za rad škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema
kojemu su dužne postupati sve osobe koje Kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko
vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim
i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje
ima samo jednog člana, a ostalih šest (6) imenuje i razrješuje:
- učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje prema članku 119., st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni članovi Učiteljskog vijeća.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji
je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora,
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor,
3. prezime i ime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno. Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje
natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća. Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi
izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako u postupku izbora dva ili više kandidata imaju isti broj glasova glasovanje se ponavlja
za te kandidate, osim ako dva kandidata koji imaju najveći broj glasova dijele prvo
mjesto.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva. U tom slučaju glasovanje se
ponavlja.
Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuju se dva (2) člana iz reda učitelja koji su dobili najviše glasova i koje
će Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni članovi
na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te
kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja koji je dobio najviše glasova
nazočnih članova i kojeg će Vijeće roditelja imenovati u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
- verifikacija mandata članova Školskog odbora,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje
četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi
Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
- priprema i razmatra materijale za sjednicu,
- vodi sjednice Školskog odbora,
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama općih akata,
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene
Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor
na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati
sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži
1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten
je sazvati ravnatelj.

Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se šalju poštom ili e-poštom ili se osobno uručuju u pisanom
obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 2 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom, kao i drugim osobama
koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
Sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem ili
elektroničkim putem.
Sjednica Školskog odbora može se održati i elektroničkim putem.
U slučaju održavanja elektroničke sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektroničke sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektroničkim
putem.
Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva
pristigla očitovanja.
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici
nazočna potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog
odbora ili u skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se
na raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se
donosi određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko
iznijeti sadržaj materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se
prijavili, osim ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za
vrijeme njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne
podatke ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.

Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih
članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice
donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45. - 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članovi školskoga odbora u pravilu odlučuju javnim glasovanjem.
Članovi školskoga odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno
donose odluku.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se
obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 53.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno,
Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan
Škole.
Članak 54.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 2 dana od dana održavanja
sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 55.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno
prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata
prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.

Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta za
članove Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko
vijeće imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom
o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 56.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi –
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi,
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati
poslove učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa,
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor,
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji
ne omogućuje redovito poslovanje Škole,
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
Školskog odbora.
Pisani prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
može dati najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana
Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.
Članak 57.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na
način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Članak 58.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 59.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti
ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.

Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz
razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole .
Članak 60.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra,

-

-

-

-

-

razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole te uz
prethodno mišljenje Vijeća roditelja,
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje,
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana na prijedlog ravnatelja,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi,
daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova
na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na
projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi ovlaštenog
utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti,
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale
pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kuna (bez PDV-a)
do 100.000,00 kuna (bez PDV-a),
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00
kuna (bez PDV-a) do 100.000,00 kuna (bez PDV-a),
uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama škole,
- o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u školi,
bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,

-

-

u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti
ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo
nadležno tijelo,
razmatra rezultate obrazovnog rada,
osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Nužni uvjeti za ravnatelja
Nužni uvjeti za ravnatelja su:

Članak 61.

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika ili oslobođenje od
obveze polaganja stručnog ispita,
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje
pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za
ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90,
26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Natječaj za ravnatelja

Članak 62.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60)
prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju jesu poznavanje
stranoga jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na
natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja uz obveznu
naznaku ,,Za natječaj za ravnatelja -ne otvarati“, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje
kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate
koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se
kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od

isteka roka za podnošenje prijava te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti.
Članak 63.
Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja škole prijave je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjedavajući Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Prijave se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu prijavu
potrebno utvrditi:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku
- je li dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- je li kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- je li kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije

Članak 64.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom odnosno drugom ispravom o
završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom
škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju
stranog jezika o završenom stranom jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom
ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno
diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije u ulozi voditelja,
koordinatora ili odgovorne osobe ustanove, dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem
ili drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju u radu na projektima.

Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 65.
Dodatne kompetencije iz članak 64. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor odnosno svaki član školskog
odbora nazočan na sjednici vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do jedan (1) bod (priložen
dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do jedan (1) bod (priložen
dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nema dokaza) do jedan (1) bod (priložen
dokaz)

Članak 66.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija
Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom
odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan
kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 67.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak
najveći broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu
(zboru) radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji
ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu,
u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje
ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova,
a dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju
proceduru upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima
najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 68.
U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
su prijave dostavili u propisanom roku te provedenog vrednovanja i rangiranja kandidata
i sastavljanja liste kandidata za ravnatelja Škole, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja i radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama
ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi
predsjednik Vijeća roditelja, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog
vijeća odnosno Skupa (zbora) radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko
vijeće, Vijeće roditelja, radničko vijeće odnosno skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na radničkom vijeću odnosno skupu
(zboru) radnika nazočne se izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.

Na sjednicama Učiteljskog vijeće, Vijeća roditelja, radničkog vijeća odnosno skupu
(zboru) radnika i Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada za mandatno
razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata. Kandidati će biti obavješteni i pozvani
predstaviti program rada za mandatno razdoblje. Redoslijed predstavljanja kandidata
određuje se prema broju ostvarenih bodova počevši od manjeg prema većem, osim u
slučaju jednakog broja ostvarenih bodova kada se predstavljaju abecednim redom.
Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela
kojima se isti predstavlja.
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja,
radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika kandidatima će se dostaviti putem
objave na mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči škole.
Nakon završenog predstavljanja programa rada, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i
radničko vijeće odnosno skup (zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a
nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru
u roku od tri dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog
vijeća odnosno skupa (zbora) radnika .
Zaključci tijela iz stavka 9. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 69.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog vijeća odnosno skupa (zbora)
radnika bira se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o
izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja
koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili prijave u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog vijeća
odnosno skupa (zbora) radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni
broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje. Ako je na listi kandidata zaokružen
samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata, glasački listić je važeći.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju jednak i najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim
brojem glasova nazočnih članova, osim u slučaju ako jedan kandidat sa istim najvećim
brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju,
glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje
pravo prednosti.

Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili radničko
vijeće odnosno skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo
propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 68. stavci 9. i 10.
ovog statuta koji se dostavljaju školskome odboru.
Članak 70.
Na sjednici Školskog odbora kandidati pojedinačno predstavljaju program rada.
Redoslijed predstavljanja kandidata određuje se prema broju ostvarenih bodova počevši
od manjeg prema većem, osim u slučaju jednakog broja ostvarenih bodova kada se
predstavljaju abecednim redom.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice
Školskog odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u roku od 15 dana od
dana stupanja Odluke na snagu.
Članak 71.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na
rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem škole, a koja u školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovati će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dva
uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih
poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 72.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji
su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
Članak 73.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s
važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima
pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja
dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja škole.
Članak 74.

Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
- predlaže Školskom odboru Financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- temeljem Financijskog plana donosi Plan nabave
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene
na zakonu, podzakonskom ili općem aktu,
- planira rad, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,

-

-

-

-

-

-

-

samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova
koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku
radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi,
uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova na
projektima Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao
radnik Škole u obavljanju poslova na projektima Europske unije ili fondovima
Europske unije u skladu sa zakonom,
upućuje Školskom odboru prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na
liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada
radi utvrđivanja radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja
da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu
sposobnost,
na prijedlog Učiteljskog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja,
prosljeđuje Školskom odboru školski kurikulum na usvajanje,
predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole uz
prethodno mišljenje Vijeća roditelja,
poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih
obveza iz radnog odnosa,
brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih
radnika,
surađuje s Osnivačem, nadležnim tijelima i drugim ustanovama te roditeljima i
učenicima,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
temeljem Financijskog plana i Plana nabave Škole, a u skladu s Pravilnikom o
jednostavnoj nabavi Škole, samostalno odlučuje o potrebi stjecanja pokretne i/ili
nepokretne imovine i investicijskim ulaganjima do 70.000,00 kuna (bez PDV-a) te
u svezi toga donosi potrebne odluke i sklapa pravne poslove, a preko 70.000,00
kuna (bez PDV-a) uz prethodnu odluku Školskog odbora i/ili suglasnost Osnivača,
u okviru svoje nadležnosti samostalno odlučuje o opterećivanju, prodaji ili otpisu
nepokretne i/ili pokretne imovine do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), a uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora i/ili Osnivača od 20.000,01 do 70.000,00 kuna (bez
PDV-a),
u okviru svoje nadležnosti odlučuje o privremenom ustupanju pokretnina i
nekretnina Škole te sukladno tome sklapa potrebne ugovore,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne
imovine uz suglasnost osnivača i školskoga odbora bez obzira na vrijednost
nepokretne imovine,
upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
izvješćuje kolegijalna/stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i
stručnog nadzora,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,

-

obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom
i drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

Članak 75.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 76.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću,
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i
najmanje 15 godina mirovinskog staža.
4. Sporazumom ravnatelja i školske ustanove,
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Članak 77.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima
propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se
uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu
ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili
mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a povjerenstvo Ministarstva procijeni da je
prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 78.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.

Članak 79.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
78. stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je
ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim
razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je
odredio Školski odbor.
Članak 80.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi
Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 81.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda
mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani
odredbom članka 78. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 82.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 78.
stavak 1. točke 3. i 4. ovog Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je
podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 83.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će za vršitelja dužnosti
ravnatelja osobu koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno stručnog suradnika, a u roku
od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor
ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 84.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij
javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz
točke a) ovoga članka.

Članak 85.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez
natječaja kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu
na vrijeme do 60 dana odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 86.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 87.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 88.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj .
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta, a u skladu
sa zakonskim odredbama,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju
od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj škole.
Članak 89.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela

surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
obavlja druge poslove sukladno zakonu te određene ovim statutom i drugim
aktima Škole.
Sjednice Razrednog vijeća u pravilu saziva i predsjedava im razrednik.
-

Članak 90.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem najvećim
brojem glasova nazočnih članova, ako za pojedino pitanje u odredbama ovog statuta ili
Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 91.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad
školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova
može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces
uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni
nositelji odgojno-obrazovne ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim
pravilnikom koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 92.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje
je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Članak 93.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju i
stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća
u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja.
Članak 94.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.

Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada
Škole.

Članak 95.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 96.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih
šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno
rješenju ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u
županiji nadležan za poslove obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 97.
U prvi razred se upisuju učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se
može upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne
izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 98.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 99.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već
započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog oblika školovanja utvrđuje stručno
povjerenstvo Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 100.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis u prvi razred provodi se do početka školske godine.
Članak 101.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika
te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.

Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 99. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su
značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge
pedagoške dokumentacije.
Članak 102.
Redoviti učenik može prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program
sukladno čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 103.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati
u odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku
učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik, uz uvjet da je na provjeri znanja
utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Članak 104.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih
sadržaja u skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa i odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike
odgojno-obrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima
Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih
suradnika, ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim
propisima i kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Članak 105.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja,
spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja
učenika ,obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, odnosno drugo nadležno tijelo na način
koji je propisao ministar.
Članak 106.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti
od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog
kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 107.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno
stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri
radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih
poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog
pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika,
učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik
uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i
drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije
odobren ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde
nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 108.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 109.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan
(2) i nedovoljan (1), a sve su ocjene prolazne osim ocjene nedovoljan (1).
Učenici koji na kraju školske godine imaju prolazne zaključne ocjene iz svih nastavnih
predmeta, prelaze u viši razred.
Zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje učitelj.
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše, a utvrđuje ih razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
Članak 110.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od 2 (dva) dana od dana završetka nastavne godine podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od 2 (dva) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri 3 (tri) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1), iz najviše dvaju predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 114.
ovog Statuta.
Članak 111.
Ispit iz članka 110. Stavka 2. ovog Statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i
usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 112.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih
i predmetnih ispita.
Članak 113.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku 2 (dva) dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 114.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima zaključnu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše
dva nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju
znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivani ishod, učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan
upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se
na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza
tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 115.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik),
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave),
- člana povjerenstva.
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom
povjerenstva.
Članak 116.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit,
određuje Učiteljsko vijeće.

Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 117.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 118.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 119.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna
ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 120.
Učenik koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit prelazi u viši
razred.
Članak 121.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna
omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti
pristupiti ispitu.
Članak 122.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj
ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 123.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može
se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Članak 124.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za
međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem
Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog
Ministarstva.
Članak 125.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u
Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 126.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale: pohvalnice, povelje, priznanja i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti, računala, mobiteli i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 127.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela
Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
XI. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 128.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su
dobili najveći broj glasova nazočnih učenika. Ako u postupku izbora dva ili više učenika
imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te učenike.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.

Članak 129.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 130.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 131.
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,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- daje prijedloge pri provedbi Kućnog 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.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 132.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u koji je učenik
uključen.
Roditelji imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na
mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima , izvannastavnim,
eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u
svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojnoobrazovnog standarda.
Članak 133.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 8
dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri
preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom
postupku.
Članak 134.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 135.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
učenika tijekom školske godine. Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o
postignutom uspjehu.
Članak 136.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose
na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 137.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 138.
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.
Članak 139.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za vijeće
roditelja.
Kandidate za članove Vijeća roditelja mogu predlagati svi nazočni na roditeljskom
sastanku. Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina
roditelja u razrednom odjelu.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te
kandidate.

Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 140.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno
približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od
nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 141.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika
Vijeća roditelja.
Članak 142.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti
način.
Članak 143.
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,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja škole,
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i
kulturnih sadržaja Škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- daje mišljenje i prijedloge u vezi 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.
Članak 144.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Članak 145.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno
spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 146.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 147.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća
roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 148.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje
je sklopila.
Članak 149.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
važećem Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeće o čemu je dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, te su
se o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni očitovati pisanim putem ravnatelju
Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provesti će se izbori za radničko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o radu te
Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 150.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku
od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata za ravnatelja škole.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u
slučaju njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje najvećim brojem glasova nazočnih
radnika, javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta
određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 151.

Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Škole,
- podnošenjem financijskih izvješća,
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 152.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 153.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole,
bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
članova Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora I Vijeća roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih
podataka.
Članak 154.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 155.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice
koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili
dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 156.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 157.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 158.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada i županije, prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim
namjenskim prihodima, uplatama roditelja, donacijama te drugim izvorima u skladu sa
zakonom.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima,
- za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Članak 159.
Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu donosi
školski odbor.
Godišnji i polugodišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 160.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
Ako Škola na kraju godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti
u skladu s odlukom osnivača.
XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 161.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) tijela su koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
Članak 162.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja
se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Članak 163.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 164.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 165.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.

Članak 166.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim
osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 167.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje
tih akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom
određenog roka.
Članak 168.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 169.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave za
obrazovanje i šport sukladno zakonskim odredbama.
Članak 170.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 171.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Članak 172.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim
odredbama.
XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 173.
Opće akte škole usklađene s ovim statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana
stupanja na snagu ovoga statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih
općih akata koje nisu u suprotnosti s ovim statutom.
Članak 174.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Osnovne škole Ivana
Mažuranića, KLASA: 012-03/16-01/01, URBROJ: 2175-17-01-16-01. od 16. ožujka 2016..
Predsjednik Školskog odbora:
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ---------------------a stupio je na snagu odmah.

Ravnatelj Škole:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.
7/17.i 68/18), Školski odbor Osnovne škole Runović uz prethodnu suglasnost na 19 .sjednici
dana 21. prosinca 2018.donosi :

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Runović (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Runović, koju je osnovala Skupština Općine Imotski
svojom Odlukom broj 641/56 od 27.09.1956. godine.

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Runović.
Sjedište Škole je u Runoviću.
Adresa, Runović 211, 21261 Runović
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Područna škola Sebišina, Runović 714,
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu lipnju , a nadnevak se određuje godišnjim planom i programom
rada.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 40 mm i dužine 80 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.

Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti(iznenadna bolest, nezgoda i sl.) obavljanja ravnateljskih
poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Zadaća je javnog školskog sustava da bude neutralan i uravnotežen te da omogući djetetu
ostvarivanje tog prava.
.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.

Članak 12.
(1)Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma.

(2)Nacionalni kurikulumi donose se za pojedine razine i vrste odgoja i obrazovanja
sukladno okvirnom nacionalnom kurikularnom dokumentu koji na općoj razini određuje
elemente kurikularnog sustava za sve razine i vrste osnovnoškolskog i srednjoškolskog
odgoja i obrazovanja.
(3) Nacionalnim kurikulumima iz stavka 2. ovoga članka određuje se svrha, vrijednosti,
ciljevi i načela određenih dijelova sustava odgoja i obrazovanja te odgojno-obrazovna
područja, kao i smjernice za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje
postignuća. U njima se navode načela odgojno-obrazovnog procesa, učenja i poučavanja te
vrednovanja i izvješćivanja karakteristična za pojedinu razinu, odnosno vrstu odgoja i
obrazovanja.
(4) Nacionalnim kurikulumima iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se nastavni predmeti koji
se izvode na pojedinoj vrsti i/ili razini obrazovanja, osim nacionalnim kurikulumom za
strukovno obrazovanje i nacionalnim kurikulumom za umjetničko obrazovanje, koji sadrže
omjere grupa nastavnih predmeta. Nacionalni kurikulum za umjetničko obrazovanje sadrži i
općeobrazovne predmete.
(5) Nacionalne kurikulume iz stavka 2. ovoga članka i okvirni nacionalni kurikularni
dokument donosi ministar odlukom.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Promjene u organizaciji rada Škola je dužna
pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.

Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i
izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine u skladu s aktom ureda državne
uprave u županiji SPLITSKO-DALMATINSKOJ ovlaštenog za poslove obrazovanja.

Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.

Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Pri organiziranju aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka škola je dužna izraditi detaljan program
aktivnosti koji obuhvaća: ciljeve, način realizacije aktivnosti, vremenik, troškovnik, način
financiranja i vrednovanja aktivnosti te treba pribaviti prethodnu pisanu privolu roditelja učenika i
organizirati potrebnu pratnju prema broju učenika.

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Nastava se izvodi i u područnoj školi Sebišina i druge oblike odgojno-obrazovnog rada za učenike
od prvog do četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno
vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2)člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj, i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj, i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.

Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dva(2) člana iz reda učitelja, i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog(1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan(1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati
u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri
(4)godine.

Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
-skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom
o radu kolegijalnih tijela
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.

Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem i telefonskim putem.
U slučaju održavanja elektronske i telefonske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu ili telefona, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektronske odnosno telefonske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju
elektronskim odnosno telefonskim putem.
Nakon završetka elektronske odnosno telefonske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku
sva pristigla očitovanja.
Članak 48.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 49.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole
Članak 50.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 51.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja, i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja, i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Članak 56.

Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave SPLITSKO-DALMATINSKE
ŽUPANIJE.
Članak 56a.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
-imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
-na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti
radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri
koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine,
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog
suradnika u Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93,
29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a
kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog
jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,
uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge
ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom
jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom
ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno
diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije
odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika : 5 bodova za osnovnu razinu
7 bodova za višu razinu
-znanje drugog stranog jezika: 4 boda za svaki strani jezik neovisno o razini
-osnovne digitalne vještine: 5 bodova neovisno o razini
Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 3 boda za jedan
projekt, a 1 bod za svaki dodatni projekt.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija
Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću,
Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se
na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru )
radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak
najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Ćčanak 66a.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 3. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.

U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.

Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a
samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60
dana( NN 51/2018.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNO ŠKOLSKIM
USTANOVAMA.,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, ,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,

- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 77.

Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja, i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 82.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja
kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme
do 60 dana.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi, raspravlja o prijedlogu Etičkog
kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i Kućnog reda.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj .
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 87a.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog
razreda
- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom
izvršavanju školskih obveza

-

saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
učenika razrednog odjela u učenju i vladanju
utvrđuje ocjenu učenika iz vladanja
priopćuje učeniku opći uspjeh
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.

Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI nadležan za poslove obrazovanja.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI nadležan za poslove
obrazovanja.
Članak 94a.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave
SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 97.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena
i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu
školu koja ostvaruje isti obrazovni program do 31. Ožujka tekuće školske godine.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Članak 98.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika .
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.

Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 99.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika odnosno najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Članak 99a.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje učenike o
načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji,, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.

Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 103.
Izostanak učenika s nastave obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku liječničke ispričnice ili
ispričnice nadležne institucije koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik najkasnije u roku od 5
dana od povratka učenika na nastavu.
Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj odnosno skrbnik
unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:
- u hitnim slučajevima usmeno od učitelja za izostanak s njegova sata, najkasnije
neposredno prije početka sata
razrednika za izostanak do 3 radna dana uz pisani zahtjev razredniku za izostanak,
najkasnije 1 dan prije izostanka
ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak,
najkasnije 3 dana prije izostanka
učiteljskog vijeća za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev učiteljskom vijeću
najkasnije 8 dana prije izostanka.
Tijekom školske godine roditelj odnosno skrbnik može osobno
ili pisanim putem opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 1.
ovog članka u trajanju od najviše 3 radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.
Izostanak s nastave iz stavka 3. ovog članka roditelj odnosno skrbnik dužan je opravdati
najkasnije u roku od 5 dana nakon povratka učenika na nastavu.

Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.

Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 105a.
(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog
ponašanja u osnovnoj školi su opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu.
(2) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog
ponašanja u srednjoj školi su opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz
srednje škole.
(3) Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu
školu koja vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.
(4) Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.
(5) Opomena, ukor, strogi ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne
izriču u upravnom postupku. Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno
vijeće, strogog ukora izriče učiteljsko vijeće, a opomene pred isključenje izriče nastavničko
vijeće. Na izrečene mjere učenik ili roditelj može podnijeti prigovor ravnatelju škole u roku
od osam dana od dana izricanja.
(6) Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu na temelju
prijedloga učiteljskog vijeća, a o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole na temelju prijedloga
nastavničkog vijeća. O žalbi protiv rješenja odlučuje Ministarstvo.
(7) Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od osam dana, o čemu je
dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Protiv rješenja
o privremenom udaljenju ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
(8) Škole su dužne provoditi pedagoške mjere, uvažavajući učenikovo psihofizičko stanje i
njegovu dob, te utvrditi sve okolnosti koje utječu na njegov razvoj.
(9) U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera iz stavka 5. ovoga
članka može se ukinuti..
Članak 105b.
Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik.
Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Razredno vijeće.
Pedagošku mjeru strogog ukora izriče Učiteljsko vijeće.
Pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu izriče ravnatelj škole.

Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog
nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.

Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.

Članak 116.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom
i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 116a.

Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.

Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.

Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.

Članak 126.

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 za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo unapređenje
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja,
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od dana primitka
pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu
školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku
Članak 129.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 130.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 131.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 132.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 133.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 134.

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa
društvenom sredinom.
Članak 135.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 136.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 137.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te
drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
.
Članak 138.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Članak 139.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Članak 140.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 141.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 142.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
Članak 144.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Članak 145.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 146.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Članak 147.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od
osam(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje
kandidata te sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 148.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 149.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 150.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Članak 151.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 152.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Članak 153.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 154.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 155.

Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Članak 156.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 157.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 158.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 159.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 160.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 161.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 162.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Članak 163.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama
sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 164.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.

Članak 165.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 166.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne upraveSPLITSKODALMATINSKE u skladu sa zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 167.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Članak 168.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 169.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 170.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.

Članak 171.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA:012-03/16-01/001,
URBROJ 2129-24-01-16-01 OD 17.03.2016. I Izmjene i dopune statuda KLASA: 012-03/1702/001, URBROJ:2129-24-01-17-1, OD 23.05.2017.godine.

Predsjednik Školskog odbora:
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.)) ) Školski
odbor Osnovne škole Stjepan Radić, Tijarica, uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije KLASA:__________ URBROJ:________ donosi :

STATUT

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
Stjepan Radić (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Stjepan Radić, Tijarica.

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Stepan Radić.
Sjedište Škole je u Tijarici.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.

Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.

Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za zamjenika ravnatelja
određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika
ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3 )
dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezno osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja
djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija

-

vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
izdavanje javnih isprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika , te
drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom
postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i
godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i
stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 7. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , nastavni
plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte
prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu
privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7.listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u
skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne
i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu
s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika,
razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.

Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom
prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.

Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45/ četrdeset i pet dana prije isteka mandata članova Školskog
odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.

Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata,glasački listić je važeći..
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski
odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.

O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati
u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (
4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora

-

vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o
radu kolegijalnih tijela.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3/tri dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u
svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

Članak 48.

Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane
mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30/ trideset dana od dana prestanka
mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za
člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što
nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom

škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole/ ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3/ tri dana od dana održavanja sjednice na
kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70,000,00 do 100.000,00 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti
prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji
od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodžba
ili diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da
kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša, ili razina stečena
na studijskim programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove
ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena
na studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata); iskustvo rada na tri ili više projekata
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)

- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.

Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.

Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:

- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite
radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog
nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.

Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 79.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75.
ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana odnosno do
popunjenja po natječaju..
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.

Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.

Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može
na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojnoobrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi
ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i
stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Upis djece u prvi razred provodi se prema planu
upisa koji donosi ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole , a iznimno se može
upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.

Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis
ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u
drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije i roditelja učenika.
Članak 102.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose

-

pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno
tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,

Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj
je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled
u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.Izostanak učenika s nastave
prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice
roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.“

Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan
(2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću
radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.

Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113.
ovoga statuta.
Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog
dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.

Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.

Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela..
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

Članak 117.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.

U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje
u svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi,
ako se učenik nalazi na dužem liječenju.

Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o
polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi
i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 124.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.

Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, srručna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji
odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.

Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od
dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja
u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA

Članak 136.
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.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.

Članak 138.
Vijeće roditelja se bira se na četiri godine.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te
drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 141.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.

Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.

XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.

Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.

Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 148.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.

Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.

Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim
osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.

Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja
i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave/Gradski ured
za obrazovanje i šport sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Članak 170 .
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim
odredbama.

Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.
Stupanjem
na
snagu
ovoga
statuta
prestaje
važiti
statut
Škole
_________________________.

Predsjednik Školskog odbora:

Ovaj
statut
objavljen
je
na
oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

Ravnatelj Škole:

stranici

Škole

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne
novine”, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka
54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, 76/93, 29/97, 47/99., 20/05; 35/08), uz
prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije, Klasa:-------------------, Ur.broj: ----------------------- od ---------------- 2019. godine, donesenoj na sjednici Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije, Školski odbor Osnovne škole „Komiža“, na sjednici održanoj -------------------- 2019. godine, donosi:

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE KOMIŽA
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom pobliže se utvrđuju statusna obilježja, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i
predstavljanje, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj,
prava i obveze učenika i roditelja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i rad Osnovne
škole Komiža (u daljnjem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske
osobe.
Članak 2.
(1) Škola je javna ustanova.
(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja
(u daljnjem tekstu: Ministarstva).
Članak 3.
(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni slijednik Osnovne škole „Komiža“, Komiža koju je osnovao narodni odbor
kotara Vis svojom odlukom br. 119/44 od 27.04.1944. godine.

Članak 4.
(1) Naziv Škole je Osnovna škola Komiža.
(2) Sjedište Škole je u Komiži, Školska 11.
(3) Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
Članak 5.
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. pečate s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika: jedan promjera 38 mm i jedan promjera
25 mm, na kojima je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini je grb Republike Hrvatske
2. pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, bez grba republike
Hrvatske.
3. žig četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 8 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
(2) Pečatima iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko
poslovanje.
(4) Žig se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 6.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se 15. ožujka.

Članak 7.

(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.

(3) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 8.
(1) Ravnatelja Škole u slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) u obavljanju
ravnateljskih poslova zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojeg određuje školski odbor.
(2) Školski odbor odredit će osobu koja zamjenjuje ravnatelja sve dok traju razlozi njegove spriječenosti,
a najdulje do isteka mandata.
(3) Školski odbor na prijedlog ravnatelja određuje učitelja ili stručnog suradnika za osobu koja
zamjenjuje ravnatelja, a koja ispunjava uvjete za ravnatelja propisane zakonom uz prethodno
pribavljenu suglasnost osobe da će obavljati poslove osobe koja zamjenjuje ravnatelja, ukoliko bude
izabrana.
(4) Ravnatelj ne može za osobu koja ga zamjenjuje predložiti učitelja ili stručnog suradnika koji je član
školskog odbora.
(5) Ako ravnatelj nije u mogućnosti predložiti osobu koja će ga mijenjati za to je ovlašten Školski odbor.
(6) Školski odbor javnim glasovanjem određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog
broja članova.
(7) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

(8) Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u
roku tri dana od dana donošenja
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 9.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i osnovno obrazovanje te drugi oblici obrazovanja djece i mladih.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih
fizičkih ili pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje
djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim propisima.
(4) Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 10.
(1) Odgoj i obrazovanje iz članka 9. ovoga statuta ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog
kurikuluma, nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.
(2) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada:
(1) Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži:
- podatke o uvjetima rada
- podatke o izvršiteljima poslova
- godišnji kalendar rada
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada
- tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada
- planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika
- planove rada školskog odbora i stručnih tijela
- plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama škole
- podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske
ustanove

(2) Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
(3) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i
druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni
nacionalnim kurikulumom.

(4) Školski kurikulum donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz
mišljenje Vijeća roditelja do 7. listopada tekuće školske godine.
(5) Škola je dužna do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti
godišnji plan i program rada i školski kurikulum te isti objaviti na web stranici škole u skladu
s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

Članak 11.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor
u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti osnivaču, učenicima i
roditeljima.
Članak 12.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine u skladu s zakonom i
provedbenim propisima.

Članak 13.
(1) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom
rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
(3) Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Članak 14.
(1) Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode
koji su rezultat rada učenika.
(2) Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
(3) U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Članak 15.
(1) Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
(2) Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Članak 16.

(1) Prema financijskim sredstvima osiguranim od strane Grada Komiže i Splitsko- dalmatinske
županije, prostornim i kadrovskim mogućnostima i uz suglasnost Ministarstva, Škola može
ustrojiti cjelodnevni ili produženi boravak učenika.
(2) Škola može organizirati prehranu učenika za vrijeme boravka u Školi u skladu s normativima
koje propiše ministarstvo nadležno za zdravstva
Članak 17.
(1) Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
(3) Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te
školskim kurikulumom.
Članak 18.
U vezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Članak 19.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
(3) Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III.

UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 20.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojnoobrazovnih sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
Članak 21.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Pravilnikom o kućnom redu
uređuju se:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.
(3) Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su
dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

1. ŠKOLSKI ODBOR

Članak 22.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako
radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo
jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:
– učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
– vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
– osnivač tri člana samostalno.
(3) Jednog člana školskog odbora bira radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno radničko
vijeće, člana školskog odbora imenuju neposrednim i tajnim glasovanjem radnici Škole prema
odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća
koje ima samo jednog člana.
(4) Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 23.
(1) Predlaganje i izbor kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i izbor kandidata za člana školskog
odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata školskog odbora.
Članak 24.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.
(3) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana
školskog odbora.
(4) Svaki član učiteljskog vijeća, odnosno član vijeća roditelja može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.
(5) Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira Za provođenje izbora
vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
(6) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
(7) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora
(8) O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 25.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 24. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.

(5) Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj. Glasovanje je tajno.
(6) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova vijeća.
(7) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 26.
(1) Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
(2) Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da
zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
(3) Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
(4) Za kandidate izabrani su učitelji i stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno vijeća roditelja.
(5) U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
Članak 27.
Izvod iz zapisnika sa sjednice učiteljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s izabranim
kandidatima za članove školskog odbora ravnatelj dostavlja osnivaču.
Članak 28.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora u roku do 15 dana saziva se konstituirajuća
sjednica školskog odbora.
(2) Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do izbora
predsjednika školskog odbora vodi najstariji član školskog odbora.
Članak 29.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima školskog odbora
- verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.

(1)
(2)
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(3)
(4)
(5)

Članak 30.
Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora i traje četiri
godine.
Članak 31.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član
školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora članovi školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruke.
Nakon izbora predsjednika i zamjenika školskog odbora predsjedavatelj sjednice iz članka 28.
stavka 2. predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice školskog odbora.
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku do tri
dana od dana konstituiranja.

Članak 32.
(1) Član školskog odbora razrješava se članstva u školskom odboru:
– kada to sam zatraži
– kada njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je imenovalo u školski odbor

– kada školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, osnivačkim
aktom ili ovim statutom
– kada to zatraži prosvjetni inspektor
– ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
– ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
– ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
– ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je
imenovalo u Školski odbor
(2) Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora
iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
(3) Razrješenje člana školskog odbora provode tijela sukladno članku 22., stavak 2. ovog Statuta.
Članak 33.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela kada utvrdi da školski odbor
ne obavlja poslove iz svojega djelokruga u skladu sa zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga
obavlja na način koji onemogućava redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Članak 34.
(1) Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
(3) Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 35.
(1) Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna radna obveza.
(2) Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji
se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole uz njihovu
suglasnost.
Članak 36.
Školski odbor:
- donosi opće akte Škole
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi školski kurikulum
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u
Školi
- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim
kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obračun
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge

-

-

odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom
odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te
investicijskim radovima čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000.00 kn
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od
100.000.00 kn
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
odlučuje o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi
odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
predlaže statusne promjene
predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
razmatra rezultate obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole
obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

Članak 37.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na
trećega.
Članak 38.
(1) Članu školskog odbora obvezno se dostavlja:
- pisani poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik s prethodne sjednice.
(2) Članu školskog odbora moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose na raspravu i
odlučivanje na sjednici.
Članak 39.
Član školskog odbora može od ravnatelja Škole tražiti obavijesti i na uvid materijale, analize i
druge tekstove koji su mu kao članu školskog odbora potrebni.
Članak 40.
(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koje
dozna u obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je Školi prema općim propisima
obveznog prava.
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
Članak 42.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi.

(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
Članak 43.
(1) Sjednicu saziva predsjednik.
(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži 1/3 članova školskog odbora, ravnatelj ili
osnivač.
(4) Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 3. ovoga članka, a radi se o ispunjenju zakonskih
obveza Škole, sjednicu školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 44.
Uz članove školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na
sjednicu.
Ako pojedini član školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti nazočna na
sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu.
O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje školski odbor.
Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz
nazočnost članova.

Članak 45.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u vezi s pitanjima za raspravu na sjednici.
(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a
odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik tijela ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
Članak 46.
(1) Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik školskog odbora uz suradnju s
ravnateljem.
(2) Kod predlaganja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:
- da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
- da dnevni red ne bude preopsežan
- da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni, potkrijepljeni
podacima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu
raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
Članak 47.
(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:
- članovima
- ravnatelju
- izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda
- drugim osobama koje se u vezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na na oglasnoj
ploči.
Članak 48.
(1) Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrži:
- ime i prezime osobe koja se poziva na sjednicu
- prijedlog dnevnog reda
- naznaku o izvjestiteljima pojedinih predmeta iz predloženog dnevnog reda
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice

- potpis predsjednika.
(2) U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
(3) Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 2. ovog članka održati elektronskim
putem.
(4) U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
(5) Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 49.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
Članak 50.
(1) Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava odlučivanja.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 51.
Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina članova
školskog odbora.
Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.
Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
Nakon započinjanja sjednice predsjedavatelj poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice. Članovi odlučuju o iznesenim primjedbama, a nakon toga glasuju o
prihvaćanju zapisnika s prethodne sjednice.
Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.
Članak 52.
Primjedbe na zapisnik iz članka 51. stavka 4. ovoga statuta članovi mogu dati u pisanom obliku
kada je zapisnik dostavljen članovima uz poziv za sjednicu.
Ako zapisnik nije dostavljen uz poziv za sjednicu, članovi na sjednici daju primjedbe usmeno.
Članak 53.
Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen u
pozivu za sjednicu.
Svaki član ima pravo zahtijevati da se o pojedinoj točki predloženog dnevnog reda ne raspravlja
ako ona nije odgovarajuće pripremljena ili ako na sjednici nije nazočan potrebni izvjestitelj.
Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.

Članak 54.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen u
dnevnom redu.
Članak 55.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju
se materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određeni opći
ili pojedinačni akt, izvjestitelj je dužan samo kratko iznijeti sadržaj materijala, odnosno
predloženih akata.
Članak 56.

(1) Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
(2) Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog
reda ako on to zatraži zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Članak 57.
(1) Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz
dopuštenje predsjedavatelja.
(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku
u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem osobe
koje su se prvi put prijavile i dobile riječ.
Članak 58.
(1) Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema
utvrđenom dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
Članak 59.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta
o kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
Članak 60.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podaci za iduću sjednicu.
Članak 61.
Kada se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu,
predsjedavatelj treba upozoriti članove da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da su ih članovi
dužni čuvati kao tajnu.
Članak 62.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe
svoja izlaganja.
(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom
predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako je predmet
dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.
Članak 63.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ako se ne pridržava reda ili ne poštuje odredbe
ovoga statuta, mogu se izreći stegovne mjere:
- opomena
- oduzimanje riječi
- udaljavanje sa sjednice.
Članak 64.

(1) Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnoga
reda ili remeti rad sjednice.
(2) Opomenu izriče predsjedavatelj.
Članak 65.
(1) Mjera oduzimanja riječi izriče se osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem
odredaba ovoga statuta remeti rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečena
opomena.
(2) Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
Članak 66.
(1) Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, a
kojoj je ranije izrečena mjera oduzimanja riječi ili koja na drugi način toliko narušava red i krši
odredbe ovoga statuta da dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice.
(2) Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče školski odbor.
(3) Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostor u
kojem se održava sjednica.
(4) Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.
Članak 67.
(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
Članak 68.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za održavanje
sjednice
- kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati
red primjenom mjera iz članka 63. ovoga statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
Članak 69.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
Članak 70.
(1) Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 64. ovoga statuta
pristupa se odlučivanju.
(2) Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenje ili zaključka koji se treba
donijeti u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda.
(3)
Članak 71.
(1) Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom
školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

(2) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke,
rješenja ili zaključka.
(3) Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga akta za koji glasuju.
Članak 72.
(1) Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
(3) Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog
usvojen ili odbijen.
(4) Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zahtjev najmanje 1/3 članova školskog
odbora, glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput.
Članak 73.
Kod odlučivanja o obvezama radnih tijela ili pojedinaca iz akta mora biti razvidno tko je izvršitelj,
u kojem roku i na koji će način izvijestiti članove školskog odbora o izvršenju obveze.
Članak 74.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
Članak 75.
(1) O radu sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se može voditi pisano ili snimati tonski.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili član kojega na sjednici odredi
predsjedavatelj.
Članak 76.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, broj
članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
3. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
4. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
5. predloženi i usvojeni dnevni red
6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale
u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
7. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
(3) Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
Članak 77.
(1) Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
(2) Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan primjerak
ravnatelju, a jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
Članak 78.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.

Članak 79.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s tim da ostane
vidljivo što je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se može učiniti između redova ili na kraju
zapisnika. Ispravak će svojim potpisom ovjeriti predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
Članak 80.
(1) Odluke, rješenja i zaključci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
(2) Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovoga članka mogu se objaviti u obliku skraćenog
zapisnika.
(3) Skraćeni zapisnik koji se odnosi na sve radnike i učenike Škole objavljuje se na oglasnoj ploči.
(4) O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
Članak 81.
(1) Svakom radniku ili učeniku koji je prema zakonu pokrenuo postupak zaštite stečenih prava,
ravnatelj mora na njegov zahtjev omogućiti uvid u dio zapisnika sa sjednice koji se odnosi na
zaštitu tih prava.
(2) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim i upravnim tijelima izvan
Škole samo na njihov pisani zahtjev.
(3) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
Članak 82.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
2. RAVNATELJ
Članak 83.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
(3) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.
(1)
(2)
(3)

(4)

Članak 84.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz
prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na
pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a
koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan
je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 85.

(1) Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka
157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2. uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
(2) Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka
ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova.
(3) Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja
propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
(4) Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za
ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
(5) Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
(6) Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li
:
– dostavljena u propisanom roku
– dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
– kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
– kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Članak 86.
(1) Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog
jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,
uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge
ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom
jeziku te razini odnosno stupnju.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih
znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom
ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima fondova Europske unije i/ili drugim projektima dokazuje se
potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinom projektu.
(2) Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
(3) Dodatne kompetencije u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na
natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
– znanje stranog jezika: od 1 do 3 boda prema razini
– osnovne digitalne vještine: od 1 do 3 boda prema razini
– iskustvo rada na projektima: od 1 do 3 boda, za svaki projekt po 1 bod, za 3 i više 3 boda

(4) Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
(5) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija
Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću,
Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim
ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava
uvjete natječaja.
(6) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika
i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak
najveći broj bodova. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji
su ostvarili najveći jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno
osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
(7) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva
ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje
se lista na kojoj su navedeni svi kandidati. Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su
ostvarili jednak drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima
najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 87.
(1) U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
(3) Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi
predsjednik Vijeća roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog
vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
(4) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se
pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
(7) Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 88.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
(2) Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(3) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
(4) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.

(5) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
(1) Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
(2) Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred imena i prezimena
kandidata za kojeg glasuje.
(3) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(4) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
(5) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(6) U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim
brojem glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje
pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran
kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
(7) U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu
glasovanje se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom
propisu.
(8) Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
(9) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
(10) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 87. stavcima 6. i 7.
ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Članak 89.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Članak 90.
(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
(2) Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika,
taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna
mandata.

(4) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 91.
(1) Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu
pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može
zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
(2) Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
(3) Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 92.
(1) Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
(3) Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
(4) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(5) Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
(6) Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor
o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti
ravnatelja.
(7) Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
(8) Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
(9) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 93.
Ravnatelj:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

predstavlja i zastupa Školu,
odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
u predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,

– saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
– planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
– uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a
samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60
dana,
– u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti
uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
– u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje
radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
– poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz
radnog odnosa,
– brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja ,stručnih suradnika i ostalih radnika,
– surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
– nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
– sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno,
– odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
– izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
– posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
– obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim
općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili
općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 94.
(1) Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran školskom odboru i osnivaču
(1) Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 95.
(1) Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole

(2) Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima
propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 96.
(1) Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
(2) Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od
15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 97.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 95. stavak 2. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 98.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 95.
stavku 2. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 99.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 100.
(1) Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i
člankom 95. ovoga statuta.
(2) Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 101.
(1) Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 95. stavku
2. točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
(2) Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.
(3) Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

(4) Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 102.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
TAJNIK ŠKOLE
(1) Škola ima tajnika.

Članak 103.

(2) Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
ovoga stavka.
(3) Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
V.

STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Stručna tijela škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Članak 104.

UČITELJSKO VIJEĆE

Članak 105.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole.
(2) Učiteljsko vijeće:
obavlja poslove u vezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom, potrebama i interesima učenika te
promicanjem stručno-pedagoškog rada škole
u suradnji s ravnateljem predlaže Školski kurikulum Školskom odboru
glasuje o kandidatima za ravnatelja škole o čemu pisani zaključak dostavlja školskom odboru
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
prijedlogu pravilnika o kućnom redu

-

analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni
iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog nadležnog liječnika donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog
nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
(2) Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole

RAZREDNO VIJEĆE

Članak 106.
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole
(3) Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom
nije određeno drukčije.

RAZREDNIK

Članak 107.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe, učeničke knjižice i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda
- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza
- saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im
- podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
- utvrđuje ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.
VI. RADNICI

Članak 108.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
(2) Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji

odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom
koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.

(1)

(2)
(3)
(4)
(1)
(3)
(4)

(1)

Članak 109.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj mogu napredovati u struci i stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 110.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 111.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.

(2) Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, općim aktima Škole,
ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
VII. UČENICI

Članak 112.
(1) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio Ured državne uprave u
županiji.
(2) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života.
(3) Škola će na zahtjev roditelja ili skrbnika, a prema prijedlogu stručnog povjerenstva i rješenju
Ureda državne uprave u županiji upisati u prvi razred i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema šest godina života.
Članak 113.
(1) Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo
Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
(2) Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i
radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave
Članak 114.
(1) Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja
su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 113. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 115.

(1) Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i
koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne
obrazovne kvalifikacije.
(2) Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.
(3) Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
(4) Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
(5) Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 116.
(1) Ravnatelj može u skladu sa zahtjevom roditelja učeniku koji je pohađao drugu školu odobriti
upis i nastavak obrazovanja u Školi.
(2) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i zatražiti od
te škole da ispiše učenika i dostavi joj prijepis ocjena.
(3) U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u
roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
(4) Za učenika koji se ispisao iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 117.
(1) Strani jezik koji se počinje učiti u prvom razredu osnovne škole prvi je strani jezik do kraja
osnovnog obrazovanja.
(2) U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole, ukoliko se u Školi ne izvodi nastava
stranog jezika koju je učenik pohađao do prelaska u Školu, Škola mu je dužna omogućiti
promjenu stranog jezika koji će biti prvi strani jezik ili mu omogućiti učenje stranog jezika u
drugoj osnovnoj školi.
(3) Uvjete i način pohađanja nastave stranog jezika u drugoj osnovnoj školi utvrđuje Škola uz
suglasnost ureda državne uprave i roditelja učenika, u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 118.
(1) Učenik ima pravo:
- na obaviještenost o svim pitanjima koja se odnose na njega
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskom odboru
- sudjelovati u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole

-

poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva

Članak 119.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja i centar za socijalnu skrb.
Članak 120.
(1) Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak za koji je razredniku, najkasnije
sedmi dan od povratka učenika u Školu, dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne
institucije, koju je potpisao i roditelj, odnosno skrbnik. O razlogu izostanka roditelj, odnosno
skrbnik obvezan je izvijestiti razrednika odmah, a najkasnije drugi dan od izostanka.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
(3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj odnosno skrbnik
unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:
- u hitnim slučajevima usmeno od učitelja za izostanak s njegova sata, najkasnije neposredno
prije početka sata
- razrednika za izostanak do 3 radna dana uz pisani zahtjev razredniku za izostanak,
najkasnije 1 dan prije izostanka
- ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak, najkasnije
3 dana prije izostanka
- učiteljskog vijeća za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev učiteljskom vijeću
najkasnije 8 dana prije izostanka.
(4) Tijekom školske godine roditelj odnosno skrbnik može osobno ili pisanim putem opravdati
izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 1. ovog članka u trajanju od
najviše 3 radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.
(5) Izostanak s nastave iz prethodnog stavka ovog članka roditelj, odnosno skrbnik dužan je
opravdati najkasnije u roku od pet dana nakon povratka učenika na nastavu.
Članak 121.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 122.
(1) Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
(2) Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
(3) Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše
Članak 123.
(1) Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom
vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 2. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Razrednik je u pravilu član povjerenstva.
(4) Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta ocjena je konačna.
(5) Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka
127.a. ovoga statuta.
(6) Ispit iz stavka 1. ovog članka u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
(7) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje. Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
(8) O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog
dijela ispita te konačna ocjena.
(9) Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
(10) Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 124.
(1) Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
(2) Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Članak 125.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
rad koji je učenik dužan pohađati.
Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima i ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnim predmetima.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika
na zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Učenik od prvog do trećeg razreda može prijeći u viši razred ako je nakon dopunskog rada iz
stavka 1. ovog članka, iz jednog nastavnog predmeta ocijenjen ocjenom nedovoljan (1).
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.

Članak 126.
(1) Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim povjerenstvom.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva - učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni
ispit.
(3) Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.

(4) Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 123. ovog
statute.
(5) Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 127.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Članak 128.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom
odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita
nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 129.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu
Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se
učenik nalazi na dužem liječenju.
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Članak 130.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite, odnosno nadležnog školskog liječnika.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu
se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji
se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Iznimno od stavka 4. ovoga članka, roditelj u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta
ili iz drugih opravdanih razloga, može podnijeti pisani zahtjev za prestankom pohađanja
izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

Članak 131.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
Članak 132.
(1) Učenik iz članka 128. ovoga statuta koji pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita,
podnosi razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita.
(2) Kod rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka razredno vijeće utvrđuje i rokove polaganja
ispita.
(3) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
(4) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
(5) Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
Članak 133.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti dodatni
rok za polaganje preostalih ispita.

POHVALE I NAGRADE

Članak 134.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
Članak 135.
Pohvale su:
-

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale

Članak 136.
(1) Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 137.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

Članak 138.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika,
zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela izabrani su učenici koji
su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 139.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili izočnosti.
Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje
aktivnosti razrednog odjela. Blagajnik je dužan prikupljeni novac odgovorno čuvati i predati ga
zajedno s evidencijom razredniku ili blagajniku Škole. Radnik koji zaprimi novac, dužan je
učeniku izdati potvrdu o primitku novca.

Članak 140.
(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.

(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
Članak 141.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno–obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
Članak 142.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

RODITELJI I SKRBNICI
Članak 143.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi
primjeren način.
(2) Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati
Članak 144.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
Članak 145.
(1) Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim
stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili
interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim
programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u
nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
(2) Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 146.

(1) Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.
(2) Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
(3) Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
(4) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u
osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kino-predstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
VIJEĆE RODITELJA

Članak 147.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 148.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske
godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.

Članak 149.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
Članak 150.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
Članak 151.
(1) Članovi vijeća roditelja biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća
roditelja.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Članak 152.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
– u vezi s prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
– u vezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojnoobrazovnog rada

–
–
–
–
–

u vezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
u vezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
u vezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
u vezi s pritužbama na obrazovni rad
u vezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima
– glasuje o kandidatu za ravnatelja škole
– obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
– raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
prijedlogu Pravilnika o kućnom redu.
IX.
(1)
(2)
(3)

JAVNOST RADA

Članak 153.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
redovitim izvješćivanjem radnika, učenika i roditelja
podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
podnošenjem financijskih izvješća
priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

POSLOVNA TAJNA

Članak 154.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
– osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
– podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
– podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
– podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 155.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na
koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
članova Školskog odbora.
(4) Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti
u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
(5) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 156.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.

(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
(1) Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša. Program rada Škole
u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio godišnjeg plana i
programa rada Škole.
IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 157.
(1) Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
(2) imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 158.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
(3) U vezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Članak 159.
(1) Financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
školski odbor.
(2) Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 160.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s odlukom osnivača.
Gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 161.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljem
tekstu: vijeće) rade na sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 162.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o radu školske knjižnice
- Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda
- Pravilnik o kućnom redu

-

-

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
druge opće akte sukladno zakonskim odredbama

Članak 163.
(1) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
(2) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama Škole.
(3) Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
(4) Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
Članak 165.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

X.
(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Članak 166.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 167.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o
preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.

Članak 168.
(1) Skup radnika čine svi radnici Škole.
(2) Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
(3) Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan
je sazvati ravnatelj Škole.

(4) Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od
osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje
kandidata te sastavljena lista kandidata.
(5) O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno
drukčije.
XI.

NADZOR

Članak 169.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Članak 170.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 171.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 172.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 173.
Opće akti Škole trebaju biti usklađeni sa odredbama ovog Statuta.
Članak 174.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti statut Škole od 17. ožujka 2016. godine.

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2190-07-05-19-2

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
___________________________________
Vlado Valentić, prof.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ______________________________.

RAVNATELJICA:

___________________________________
Melita Mardešić, prof.

STATUT OSNOVNE ŠKOLE

„1. listopada 1942.“

Siječanj, 2019. godine

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14., 7/17 i 68/18) Školski odbor Osnovne
škole „1. LISTOPADA 1942.“ uz prethodnu suglasnost Splitsko – dalmatinske županije, klasa:

__________________ , urbroj: _______________ od __________ na sjednici održanoj
_________ donio je

S T A T U T
OSNOVNE ŠKOLE „1. LISTOPADA 1942.“

I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ

Članak 1.

(1) Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja uprave, ravnatelja i školskih vijeća, status radnika, učenika i
roditelja te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole „1.
listopada 1942.“ (u daljem: Škola).
(2) Izrazi koji se koriste u ovome statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na ženske i muške osobe.
OBILJEŽJE

Članak 2.

(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko - dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni sljednik RO Centra osnovnih škola općine Omiš.
NAZIV I SJEDIŠTE
(1) Naziv Škole je „1. listopada 1942.“
(2) Sjedište Škole je u Čišlima.

Članak 4.

SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
(1) Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.
(2) Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u
kojima obavlja djelatnost.
(3) Natpisna ploča Škole ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.

ZAGLAVLJE AKTA
Članak 6.
Zaglavlje upravnih i drugih akata koje škola donosi na temelju javnih ovlasti sadrži grb Republike
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska i puni naziv škole.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 7.
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. dva štambilja četvrtastog oblika dužine 55 mm i širine 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno
i financijsko poslovanje te ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 8.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se u mjesecu listopadu, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 9.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik
školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
II. DJELATNOST
OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece i mladeži.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
RAD ŠKOLE
Članak 11.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 12.
(1) Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.

(2) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi
školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje.
Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, školski odbor odmah
nastavlja postupak donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
RADNI TJEDAN
Članak 13.
(1) Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.
(2) Odgojno-obrazovni rad izvodi se u jednoj smjeni, a iznimno u dvije smjene u skladu s
godišnjim planom i programom rada.
UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 14.
Nastava i drugi oblici obrazovnog rada izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 15.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine prema aktu ureda državne
uprave u županiji ovlaštenog za poslove obrazovanja.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 16.
U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u skladu
sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom učitelja i stručnih suradnika.
PRODUŽENI BORAVAK I PREHRANA UČENIKA
Članak 17.
(1) Škola može izvoditi produženi boravak učenika, prema aktu osnivača o organizaciji
produženog boravka.
(2) Za vrijeme boravka učenika u Školi ustrojava se njihova prehrana u skladu s normativima
propisanim od Ministarstva zdravstva.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
(1) Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad
u izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi s školskim kurikulumom.
(2) O zahtjevu učenika odlučuje učiteljsko vijeće.
(3) Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode
koji su rezultat rada učenika.

Sredstva ostvarena na način utvrđen u prethodnom stavku moraju se posebno evidentirati i
mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog
rada Škole.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
prikladnim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
(1)
(2)
(3)
III.

Članak 20.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
USTROJSTVO ŠKOLE

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
PODRUČNE ŠKOLE I PODRUČNI ODJELI
Članak 22.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga Statuta u sjedištu Škole u Čišlima i u područnim
Školama i to:
1. u područnoj školi u mjestu Kostanje izvodi nastavu za učenike od prvog do osmog razreda.
2. u područnoj školi u mjestu Gata izvodi se nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda
3. u područnoj školi u mjestu Tugare izvodi se nastava za učenike od prvog do četvrtog
razreda
4. u područnoj školi u mjestu Dubrava izvodi se nastava za učenike od prvog do četvrtog
razreda.
ETIČKI KODEKS
Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
KUĆNI RED
Članak 24.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru, na izletu ili ekskurziji
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme

pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
IV. ŠKOLSKA TIJELA
-

1.

UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 25.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor:
- donosi opće akte Škole,
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi školski kurikulum,
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan
nabave,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Školi,
- određuje predstavnika Škole u postupku utvrđivanja odgovornosti Škole za kaznena
djela,
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja,
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa,
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine vrijednosti od
100.000,00 do 200.000,00
a uz suglasnost osnivača vrijednosti većoj od
200.000,00 kuna kao i o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira
na vrijednost,
- odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima
Škole.
SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 26.
(1) Školski odbor ima sedam članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
(3) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem
radnici Škole prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

(4) Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak zbog počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 27.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za
člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Ako člana školskog odbora ne bira radničko vijeće, predlaganje i imenovanje člana školskog
odbora iz reda radnika obavlja se na skupu radnika.
(3) Sjednice iz stavka 1. i skup radnika iz stavka 2. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije
isteka mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.
(3) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki učitelj ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.
POPIS KANDIDATA
Članak 29.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 30.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća
roditelja glasuju tajno prema članku 174. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su učitelji ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate
ponavlja. Kod ponovljenog glasovanja na glasačkom listiću ispred imena kandidata upisuje se
broj jedan do sedam. Upisani brojevi se zbrajaju. Za člana školskog odbora izabran je
kandidat sa većim zbrojem.
(4) Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. ovoga članka izbrojava javno predsjedatelj
sjednice.
(5) Kod ponovljenog glasovanja iz stavka 3. ovoga članka, predsjedatelj uz javno izbrojavanje
glasova zbraja i brojeve ispisane na listiću.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 31.
(1) O imenovanju članova školskog odbora na sjednicama vijeća vodi se zapisnik.
(2) Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 1. ovoga članka, sa popisom imenovanih članova
školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 32.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član
školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član
školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na mandat školskog odbora.
(3) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
STATUS PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- prebrojava glasove članova kod odlučivanja i proipćava rezultate glasovanja
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora.
(2) Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 37.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.
RADNA TIJELA

Članak 38.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje
zadaće zbog koje se radno tijelo osniva i koje su pristale na imenovanje.
(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
Članu školskog odbora dostavlja se poziv na sjednicu te materijali koji su mu potrebni za redovno
ispunjenje članskih obveza.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 40.
(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i druge informacije i
osobne podatke koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema planu rada školskog odbora.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 43.
(1) Sjednice saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice saziva zamjenik
predsjednika.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traže najmanje četiri člana, ravnatelj,
osnivač ili kada je ured državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.
(4) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika odbiju postupiti prema stavku 3. ovoga
članka, sjednicu školskog odbora mogu sazvati četiri člana školskog odbora.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sazivatelji sjednice između sebe biraju
predsjedavatelja sjednice.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 44.

(1) Uz članove školskog odbora i ravnatelja na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe
koje su pozvane na sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
(2) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom
statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova i ravnatelja.

PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 45.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj i tajnik ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s
predmetima za raspravu na sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično,
a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
DNEVNI RED

Članak 46.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik školskog odbora.
(2) Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

-

da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
da dnevni red ne bude preopsežan

da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni,
potkrijepljeni podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

Članak 47.

članovima
ravnatelju

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na na oglasnoj
ploči.
(3) U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.
PREDSJEDAVATELJ
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE
Članak 49.

(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.

(2) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE
Članak 50.
(1) Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red
sjednice.
(2) Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili tajnik, te osoba koja je materijal pripremila,
odnosno na koju se materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni prijedlozi ili nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je
dužan kratko objasniti obilježje tih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.

(1) Na sjednici nitko ne može sudjelovati u raspravi dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
(2) Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu
kojim su se prijavili.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom
predmetu ako on to zatraži zbog razjašnjenja.

TIJEK RASPRAVE
Članak 53.
(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje
predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku koji je već raspravljao o istom predmetu.
(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s
izlaganjem sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.
PRIDRŽAVANJE PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 54.

(1) Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.

IZLAGANJE NA SJEDNICI

Članak 55.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 56.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podatci za iduću sjednicu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 57.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o
određenom predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se
rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako
je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.

ODRŽAVANJE REDA
Članak 58.
(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga statuta ili na
drugi način remeti rad sjednice, predsjedavatelj je ovlašten upozoriti na primjereno
ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten
zatražiti od nje da napusti sjednicu.
(3) Ako upozorena osoba ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, predsjedavatelj treba
prekinuti sjednicu.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 59.
(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 60.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za
održavanje sjednice
- kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red
prema članku 58. ovoga statuta

kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
-

ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 59. ili 60. ovog statuta, predsjedavatelj
izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu s člankom 47. stavak 2. ovoga
statuta.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(1) Kada se nakon završene rasprave treba odlučiti o nekoj točci dnevnog reda, pristupa se
glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenja, zaključka ili suglasnosti koje se treba donijeti u svezi s pojedinom
točkom dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.
GLASOVANJE
Članak 63.
(1) Pravo glasovanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava glasovanja.
(3) Članovi školskog odbora glasuju javno, osim kada je zakonom, ovim statutom, ili prethodnom
odlukom školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
(4) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv oblikovanog
prijedloga akta.
(5) Kod tajnog glasovanja, tajnik :
- izrađuje glasačke listiće
- na listiću ispisuje način glasovanja
- ovjerava listiće pečatom škole
- uručuje glasački listić svakom glasaču
- evidentira preuzimanje glasačkog listića.
(6) Članovi glasuju tajno tako da ispravno ispune glasački listić.
(7) Prebrojavanje glasova na glasačkim listićima obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik
evidentira prebrojene glasove.
ODLUČIVANJE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 64.
Akti školskog odbora validni su kada su za prijedlog akta glasovala najmanje četiri člana.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Kada odlučivanje nije bilo svrhovito, na zahtjev najmanje četiri člana školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Članak 65.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 66.
(1) O tijeku sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to ugovorna obveza ili osoba koju kod pripremanja
sjednice osigura predsjednik.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 67.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 68.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(1) Nakon zaključenja sjednice zapisničar treba nazočnim članovima pročitati sastavljeni
zapisnik.
(2) Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili
raspravu. O zahtjevu člana za ispravkom odlučuje školski odbor.
(3) Zahtjev člana iz stavka 2. ovoga članka, odluka školskog odbora i ispravak unose se kao
dodatak zapisniku.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.
(1) Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
(3) Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima,
jedan primjerak ravnatelju, jedan primjerak tajniku, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani
Škole.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 71.

(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni.
(2) Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan
tekstu akta iz stavka 1. ovoga članka.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 72.
(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev
prema propisima o pravu na pristup informacijama.
(2) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 73.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 74.
(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog školskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
- kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema propisima o
zaštiti od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
(3) Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se
dopunski izbori.
(4) Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima određenim ovim statutom, a članu izabranom
na dopunskim izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese rješenje o raspuštanju školskog odbora ravnatelj
je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku do osam dana od dana dostave rješenja
školi.
(2) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka članovi raspuštenog školskog odbora
ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.

2.

RAVNATELJ
OBILJEŽJE RAVNATELJA
Članak 76.

(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 77.
(1) Ravnatelj škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja
propisane zakonom.
(2) Iznimno osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za ravnatelja može biti imenovana za
ravnatelja ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obnaša dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 78.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje škola prema odluci školskog
odbora. Škola objavljuje natječaj u „Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama,
najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
(2) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora
ispunjavati, dodatne kompetencije, program rada za mandatno razdoblje, vrijeme na koje se
ravnatelj imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na natječaj koji ne može biti kraći od osam
dana od dana objave natječaja, isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta koje
kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te način i rok u kojem će
kandidati biti izviješteni o rezultatima imenovanja, a koji ne može biti dulji od 45 dana od
isteka roka za podnošenje prijava.
(3) U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog
ostvarivanja prednosti zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj
izrijekom pozovu na propis koji im jamči prednost zapošljavanja i uz prijavu dostave sve
propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
(4) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
POPIS ISPRAVA
Članak 79.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta
koji se odnose na završeni studij, odnosno stručnu spremu i pedagoške kompetencije, položen
stručni ispit ili oslobođenje od obveze polaganja stručnog ispita, radno iskustvo, program rada
za mandatno razdoblje i dokaz da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv njega ne
vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za kandidate pribavlja uz njihovu suglasnost
aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 80.
(1) Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole, prijave je potrebno urudžbirati
neotvorene a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
(2) Nakon završetka natječajnog roka Školski odbor otvara i abecednim redom razmatra prijave
kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i za svaku otvorenu prijavu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
(3) Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.

(4) Provjerom natječajne dokumentacije utvrđuje se ispunjenost natječajnih uvjeta za imenovanje
ravnatelja.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 81.
(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta provodi se na sjednici Školskog
odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
- poznavanja stranog jezika
- poznavanja digitalne vještine
- iskustva na projektima.
(2) Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor odnosno svaki član Školskog
odbora nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje svaku dodatnu kompetenciju na temelju
priložene dokumentacije kandidata uz prijavu, bodovima od 1 do 5.
(3) Svaki član Školskog odbora nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje bodovima dodatne
kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (stupanj prema zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i
edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u
životopisu),
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna
isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
- iskustvo rada na projektima – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih
projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).
(4) Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije.
LISTA KANDIDATA
Članak 82.
(1) Na temelju zbrojenih bodova utvrđuje se redoslijed i lista kandidata.
(2) Na listi kandidata se upisuju dva najbolje rangirana kandidata ili više kandidata ako su
ostvarili jednaki najveći broj bodova.
(3) Kandidati koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova, a ostvaruju prednost zapošljavanja
prema posebnim zakonima, upisuju se jedini na listu.
(4) Za kandidate iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, tajnik izrađuje listu s naznakom broja bodova i
ostvarivanjem prednosti i priprema presliku natječajne dokumentacije za svako tijelo
ovlašteno za izražavanje stajališta kod imenovanja ravnatelja (Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom Vijeću odnosno skupu radnika i Školskom odboru), osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
PLENARNA SJEDNICA
Članak 83.
Nakon utvrđivanja liste kandidata iz članka 82. ovoga Statuta predsjednik školskog odbora saziva
plenarnu sjednicu školskog odbora.
Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga članka predsjednik školskog odbora poziva članove
školskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja sjednice učiteljskog vijeća, predsjednika vijeća
roditelja, radničkog vijećnika i tajnika.
DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA

Članak 84.
(1) Nazočni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će
kandidati s liste predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
(2) Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program
rada za mandatno razdoblje.
(3) Zajedničkoj sjednici iz stavka 2. ovoga članka predsjedava predsjednik školskog odbora.
(4) Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, već se utvrdi predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, ovlašteni sazivatelji sjednica i skupa radnika trebaju
priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice za predstavljanje programa rada.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 85.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje tajnik izvješćuje kandidate s liste, a listu i
preslike prijave i natječajne dokumentacije kandidata, uručuje svakom sazivatelju sjednice,
odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 86.
(1) Kandidat s liste može na sjednici odnosno skupu radnika usmeno obrazložiti svoj program
rada za mandatno razdoblje u vremenu koje mu odobri predsjedatelj sjednice, odnosno skupa
radnika bez nazočnosti drugih kandidata.
(2) Članovi školskog odbora, članovi vijeća i radnici mogu na sjednici školskog odbora i vijeća te
skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i
poznavanja djelatnosti osnovnog školstva.
(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA
Članak 87.
Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja
predsjedavatelji vijeća i skupa radnika :
-

sazivaju sjednicu vijeća odnosno skup radnika
predsjedavaju sjednicom odnosno skupom radnika
utvrđuju broj nazočnih na sjednici vijeća odnosno skupu radnika
u suradnji s tajnikom osiguravaju popis glasača i izradu odgovarajućeg broja glasačkih
listića i glasačkih kutija
neposredno uručuju, uz evidenciju, glasački listić pojedinom glasaču
osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja
GLASOVANJE

Članak 88.
(1) Na početku sjednice vijeća odnosno skupa radnika predsjedatelj iznosi podatke o kandidatima
za ravnatelja i omogučuje nazočnima raspravu.
(2) Na završetku rasprave pristupa se glasovanju popunjavanjem glasačkih listića. Glasovanje je
tajno.
(3) Na glasačkom listiću ispisuje se način njegova popunjavanja.
(4) Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici vijeća i svi radnici škole nazočni
na skupu radnika.

(5) Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću
kutiju.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 89.
(1) Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika javno
prebrojava glasove.
(2) Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
(3) Nakon prebrojavanja i zbrajanja glasova predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa
radnika javno priopćuje nazočnima rezultate glasovanja i promovira kandidata s najvećim
brojem glasova.
(4) Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja
prema članku 30. ovoga statuta.

PISANI ZAKLJUČAK
Članak 90.
(1) Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi pisani zaključak o
stajalištu vijeća, odnosno skupa radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na funkciju ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i radnika u školskom odboru da kod imenovanja
ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju za imenovanje promoviranog ravnatelja
(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika.

DOSTAVA ZAKLJUČKA
Članak 91.
Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani
zaključak iz članka 90. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 92.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika školski
odbor imenuje za ravnatelja kandidata sa liste. Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor
donosi javnim glasovanjem u skladu sa člankom 63. stavkom 4. ovoga statuta. Odlukom o
imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja. Za imenovanog kandidata Škola
dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog
kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti.
(2) O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik školskog odbora izvješćuje sve
sudionike natječaja za imenovanje ravnatelja prema članku 42. Zakona o ustanovama.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 93.
(1) Nakon početka mandata između Škole i ravnatelja sklapa se ugovor o radu.
(2) Predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem sklapa ugovor o radu na pet godina u
punome radnom vremenu.

OVLASTI RAVNATELJA
Članak 94.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- vodi poslovanje Škole
- sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
- utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
- zastupa i predstavlja Školu
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
- skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
- surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
- odlučuje o prigovoru i žalbi u upravnim stvarima i prigovoru u neupravnim stvarima
- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
- imenuje povjerenstvo i druga radna tijela za izradu pojedinih akata ili obavljanja poslova
važnih za školu
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i
program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine
- određuje učitelja za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
- imenuje razrednike
- provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
- osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
- saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
- sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu
suglasnost školskog odbora
- poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa
- odlučuje i sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina i pokretne imovine te o investicijskim radovima do 100.000,00 kuna, a preko
100.000,00 kuna uz suglasnost osnivača
- dostavlja uredu državne uprave statut u roku do osam dana od dana donošenja
- izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
- upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
- predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti
- razmatra predstavke građana u svezi s radom škole
- izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
- izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
- posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 95.

(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt tijela škole, osim pojedinačnih akata čija se
valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili
podzakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja tijelo
škole ne promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu
koje obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole da takav akt obustavi od
izvršenja.
(2) Do ocjene nadzornog tijela o validnosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti
odredbe toga akta.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 96.
(1) Ravnatelja razrješava školski odbor.
(2) Ravnatelj može biti razriješen:
- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
- kada krši ugovorne obveze
- kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole
- ako mu je izrečena sigurnosna mjera obavljanja dužnosti
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3) Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, određuje ravnatelju da se u roku
tri dana očituje o tim razlozima.
(4) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka
3. ovoga članka, školski odbor odlučuje o razrješenju.
(5) Kada školski odbor razmatra razrješenje ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora,
prijedlog će razmotriti u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama,
aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja ponuditi će razriješenom ravnateljeu
sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu.
(7) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o
ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost
školskog odbora, razriješenom ravnatelju će otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec
dana.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 97.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru
škole zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana učiteljskog vijeća koji koji se
prethodno suglasi s imenovanjem.
(3) Ravnateljeva zamjena obavlja u okviru škole poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do
ravnateljeva povratka.
(4) Ravnateljeva zamjena može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu imenovanu za zamjenu ravnatelja i
imenovati drugoga člana učiteljskog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 98.
(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovan učitelj ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati učitelj ili stručni suradnik kojemu je kao
izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.

(4) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(6) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja
duužnosti ravnatelja imenovati drugog učitelja ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 99.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj može
za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
(4) Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.

3.

STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA

Stručna tijela Škole su:
- učiteljsko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 100.

UČITELJSKO VIJEĆE

Članak 101.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici
Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
- utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave (gradskog ureda) i roditelja učenika uvjete
i način pohađanja stranog jezika u drugoj školi
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 102.
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma

-

utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
predlaže izlete razrednog odjela
surađuje s vijećem učenika
utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda i
ocjenu iz vladanja
utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK

Članak 103.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda
- izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
- podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje roditelje učenika o izboru učenika za čelnika razrednog odjela
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

V. OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA
Članak 104.
(1) U Školi se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju.
(2) Ugovore iz stavka 1. ovoga članka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.
RADNICI ŠKOLE
Članak 105.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 106.
(1) Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja
i stručnih suradnika.

(3) U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Učitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili nadležnom državnom odvjetniku za
počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 107.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.

VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 108.
(1) Dijete postaje učenikom upisom u školu.
(2) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio ured državne uprave u
županiji (Gradski ured Grada Zagreba).
(3) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života, koje je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete – stranca koje je do 1.
travnja tekuće godine navršilo šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je
odobren stalni boravak, privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.
(4) Škola će prema rješenju ureda državne uprave u županiji (Gradskog ureda Grada Zagreba)
upisati i dijete u prvi razred koje do 31. ožujka tekuće godine nema šest godina života.
(5) Sve pravne poslove u ime i za račun učenika poduzima roditelj ili skrbnik.
PRAVO UPISA
Članak 109.
U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 108. ovoga statuta za koju je stručno
povjerenstvo utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
ROKOVI UPISA
Članak 110.
(1) Redovni upis u prvi razred Škola provodi u svibnju i lipnju. Izvanredni upis provodi se do
početka školske godine.
(2) Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje imenuje ravnatelj.
PODATCI ZA UPIS
Članak 111.
(1) Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matice rođenih,
domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi
dostavi ovlašteno stručno ili upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 110. ovoga statuta prikuplja dopuštene osobne
podatke o djetetu te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
unošenje podataka u pedagošku dokumentaciju.
EKVIVALENCIJA INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U
ŠKOLI
Članak 112.
(1) Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje
temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.

(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za
priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i
dopušteni zahtjev i uz njega priložiti:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
(3) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 113.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje učiteljsko vijeće rješenjem.
(2) Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 114.
(1) Učenik koji je pohađao drugu osnovnu školu može prijeći u ovu Školu i nastaviti školovanje u
okviru istoga programa.
(2) O zahtjevu učenika za prelaskom i nastavkom školovanja o ovoj Školi odlučuje rješenjem
učiteljsko vijeće.
(3) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i uz dostavu
rješenja zatražiti od te škole ispis učenika i dostavu prijepisa ocjena.
ISPIS UČENIKA
Članak 115.
Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, ispisuje
učenika u roku do sedam dana od dana promitka obavijesti o upisu učenika u drugu Školu i u
matičnoj knjizi upisuje nadnevak ispisa iz Škole.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 116.
(1) Učenik ima pravo:
- na zaštitu osobnih podataka
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i imovinu škole.

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 117.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj ili skrbnik.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
(3) Roditelj ili skrbnik može više puta tjekom nastavne godine opravdati izostanak učenika, ako je
pravodobno podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri dana roditelj ili skrbnik opravdava samo
liječničkom ispravom.
(5) Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema
odobrenju :
- učitelja s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- učiteljskog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 118.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, pravobranitelja za djecu i
zavod (centar) za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 119.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 120.
(1) Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta upućuju se na dopunski nastavni rad.
(2) S dopunskim nastavnim radom započinje se odmah nakon završetka nastavne godine.
(3) Ako se učeniku četvrtog do osmog razreda nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi
prolazna ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(4) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
(5) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje
odredi učiteljsko vijeće.
(6) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz
stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne ispite.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 121.
(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 120. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:

-

predsjednika (razrednik)
ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA

Članak 122.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela prema obilježju nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
učiteljsko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 123.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 124.
(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 125.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 126.
(1) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje učiteljsko vijeće uz njihovu suglasnost.
(3) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(4) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz vladanja može u roku
do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 121. do 125. ovoga Statuta.
(6) Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
KONAČNOST OCJENE
Članak 127.
(1) Ako je povjerenstvo iz članka 126. ovog statuta kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo
prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje se na zakonski dopunski
nastavni rad.

ZAPISNIK O ISPITU
Članak 128.
(1) O tijeku polaganja ispita pred povjerenstvom vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 129.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 130.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog
ispita.
(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se :
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 131.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
(3) Rokove polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje razredno vijeće.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
(3) Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 133.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 131. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 134.
(1) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo polaganje
ispita nakon prestanka razloga spriječenosti.
(2) Teret dokazivanja razloga iz stavka 1. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.

ISPRAVE O USPJEHU
Članak 135.
(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
(2) Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na
njegov zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema članku 159. Zakona o općem
upravnom postupku.

POHVALE I NAGRADE
Članak 136.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Pohvale su:

-

Članak 137.

usmene pohvale
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
istaknuće, uz privolu učenika, njegovih podataka u medijima i na prigodnim
manifestacijama.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

-

Članak 138.

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl
putovanja na stručne, kulturne ili športske događaje

- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 139.

Pohvale i nagrade iz članaka 137. i 138. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 140.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 141.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.

(3) Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 142.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 143.

(1) Pisana pohvala iz članka 141. i pisana isprava iz članka 142. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje učiteljsko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.
VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 144.
(1) Razredni odjel formira se od učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istoga
razreda.
(2) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(3) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(4) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 145.
(1) Svi čelnici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 146.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate
u obrazovanju
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- raspravlja o donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 147.
(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 148.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
ili skrbnicima učenika putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja i skrbnika o
učenikovoim postignućima te pedagoškim mjerama.
(2) Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
(3) Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelja i skrbnika sa svim sadržajima
obuhvaćenim nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na
školskim mrežnim stranicama, obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetima i/ili interdisciplinarnim i posebnim programima.
(4) Za sudjelovanje učenika u nekom od sadržaja iz stavka 3. ovog članka roditelji daju
suglasnost.
(5) Za uključivanje učenika u izbornu nastavu i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge
aktivnosti izvan područja poslovanja škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 149.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
OBVEZE RODITELJA
Članak 150.
(1) Roditelj odnosno skrbnik dužan ju ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.
(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelj i skrbnik sudjeluju
u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
Roditelj odnosno skrbnik obvezan je Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 151.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA

Članak 152.
(1) Roditelji učenika na početku školske godine na prvom sastanku razrednog odjela iz svojih
redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.
KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 153.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
(3) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
presjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 154.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
etičkog kodeksa i kućnog reda
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima
odgojno-obrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
IX. JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 155.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja
usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov
zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te
mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad školskih
tijela
- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju medijima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata te drugih propisanih informacijama na svojim
mrežnim stranicama.
- obavješćivanjem medija o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i
omogućavanja im nazočnosti na skupovima.

X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 156.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima učenika, roditelja, drugih građana
i pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima, roditeljima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 157.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 158.
(1) U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu
zadaća od javnog interesa i svih javnih obveza škole.
(2) U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je
ispitanik dao privolu.
(3) Osobni podatci će se u Školi obrađivati zakonito i pošteno.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 159.
(3) Svakome je u Školi zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada
genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca,
podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji
pojedinca.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrada osobnih podataka je dopuštena ako je:
a) ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Škole ili
ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u
mjeri u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava ili kolektivnog ugovora;
c) obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 160.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom zaštitom osobnih podataka, on treba
osigurati zaštitu radom službenika za zaštitu podataka.
(2) Ravnatelj uređuje poslove službenika za zaštitu podataka sklapanjem ugovora o radu ili
ugovora o djelu.
(3) Kada ne postoji mogućnost uređivanja poslova službenika za zaštitu podataka prema stavku 2.
ovoga članka, ravnatelj može sa drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 161.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev :
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 162.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena
bilješka, a kada je podnesen putem elektronske komunikacije, zabilježiti će se kao pisani
zahtjev.

RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 163.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 162. ovoga statuta odlučiti će se najkasnije u roku do 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj
informaciji prema propisima i pod redovnim okolnostima.
(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog
interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
(4) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 164.

(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacija, on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
(2) Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu,
ugovora o djelu, ili ugovora o volontiranju.
NADOKNADA
Članak 165.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknada
stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje školski odbor kod donošenja financijskog
plana.

XIII.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 166.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode
u opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 167.
(1) Učitelji su dužni prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno
u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XIV.

IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE

Članak 168.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 169.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.
(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola
će koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
DOBIT I GUBITAK
Članak 170.

(1) Kada škola o obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti.
(2) Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV.

ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 171.
(1) Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade
na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema planu rada.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.

SAZIVANJE I PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM
Članak 172.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- učiteljskog vijeća, ravnatelj
- razrednog vijeća, razrednik
- vijeća roditelja, predsjednik vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- vijeća učenika, predsjednik vijeća učenika.
(2) Kada ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu sazvati sjednicu ili predsjedavati
sjednici, ovlaštene su ovlastiti člana vijeća za sazivanje sjednice i predsjedavanje sjednicom.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 173.
(1) Predsjedavatelj sjednice na početku sjednice utvrđuje se broj nazočnih članova.
(2) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 174.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom
odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
(4) Članovi vijeća glasuju tajno ispravnim popunjavanjem glasačkog listića. Glasačke listiće
priprema i na njima ispisuje način glasovanja tajnik škole.
(5) Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 175.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA

Članak 176.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 177.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- pravilnik o radu
- pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- pravilnik o zaštiti na radu
- pravilnik o zaštiti od požara
- pravilnik o radu školske knjižnice
- pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- pravilnik o jednostavnoj nabavi
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 178.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 179.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom pojedinom
aktou nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 180.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 181.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 161. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 182.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose školski odbor, školska vijeća i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.

TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 183.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 184.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole od 25. siječnja 2016.
godine (Klasa: 602-01/16-01/13; Urbroj: 2155-14-02-16).

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
_________________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ___________________, a stupio je na snagu
_______________.
RAVNATELJ
_______________________
Klasa: 012-03/19-01/
Urbroj: 2155-14-03-19

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93., 29/97., 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12.,
86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Ivana Lovrića uz prethodnu suglasnost osnivača,
Županije Splitsko-dalmatinske
Klasa: ---------------------, Ur. broj: ---------------------- dana ------------------------- donosi:

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE IVANA LOVRIĆA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te
druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Ivana Lovrića (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Škole je Županija splitsko-dalmatinska.
Škola je pravni slijednik Osnovne škole „Frano Masnić“ koju je osnovala Općina Sinj svojim rješenjem broj 02IV-9884/1-58 od 14.10.1958. godine.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Ivana Lovrića.
Sjedište Škole je u Sinju, Put ferate 2.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i
sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole,
3. jedan pečat okruglog oblika, promjera 23 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u sredini nalazi se grb
Republike Hrvatske,
4. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Pečat iz stavka 1. točka 3. i štambilj iz stavka 1. točka 4. koriste se u svakodnevnom poslovanju Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.

Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz reda
članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole. U slučaju spriječenosti
ravnatelja da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) istu predlažu i biraju članovi
Školskoga odbora.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3) dana od
donošenja.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.

Članak 10.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.

-

Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome te vođenje evidencija o
učeničkim postignućima,
izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
izdavanje javnih isprava,
izdavanje potvrda,
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna
postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i
oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan
stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole te podatke o ostalim aktivnostima u
funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.

Godišnji plan i program rada škole donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja.
Godišnji plan i program rada škole obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske
aktivnosti, izborni dio međupredmeta i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti,
programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća i
ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te
objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.

Organizacija rada
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu sa
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja
i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno
godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne
predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema
posebnom zakonu.
Ustroj razrednih odjela
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola
organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja
individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode
učenika.

Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom, a
temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava
Članak 19.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne
rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 20.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su rezultat
rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge, humanitarne svrhe i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 21.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i drugo.
Sportski klubovi i društva
Članak 22.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.
Izleti i ekskurzije
Članak 23.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja, škola
može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu
utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih
odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
Članak 24.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno-knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 25.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u Područnim školama u Glavicama i na
Radošiću.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog
razreda, a u područnim školama za učenike od prvog do četvrtog razreda.
Članak 26.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška,
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog
odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručnopedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene
poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i
radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša
te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 27.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole, pravila
međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite
od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja, način postupanja prema imovini i
druga pitanja važna za rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Članak 28.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje Kodeks
obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 29.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan
Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest (6) imenuje i razrješuje:
- učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.

Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 30.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje prema članku
119., stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 31.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 32.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni članovi
Učiteljskog vijeća.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Članak 33.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu prema
abecednom redu.
Članak 34.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora,
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor,
3. prezime i ime kandidata.
Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 35.
Glasovanje je tajno. Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila najmanje natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća. Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 36.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Članak 37.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako u postupku izbora dva ili više kandidata imaju isti broj glasova glasovanje se ponavlja za te kandidate,
osim ako dva kandidata koji imaju najveći broj glasova dijele prvo mjesto.

Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva. U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuju se dva (2) člana iz reda učitelja koji su dobili najviše glasova i koje će Učiteljsko vijeće
imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja

odbor.

Članak 38.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u Školski

Članak 39.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na sjednici
Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni članovi na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog roditelja, osim ako je član Vijeća
roditelja istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja koji je dobio najviše glasova nazočnih članova i kojeg
će Vijeće roditelja imenovati u Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 40.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 41.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
- verifikacija mandata članova Školskog odbora,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 42.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 43.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju
javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 44.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
- priprema i razmatra materijale za sjednicu,
- vodi sjednice Školskog odbora,
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata,
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene zakonskim odredbama,
odredbama ovog Statuta te Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Članak 45.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika
Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici određuje
osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 46.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog
odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 47.
Pozivi za sjednicu u pravilu se šalju poštom ili e-poštom ili se osobno uručuju u pisanom obliku s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom, kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 48.
Sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se održati i elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu
mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog
odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.

Način rada i odlučivanja na sjednici Školskog odbora
Članak 49.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina
članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena
odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala, predložene odluke ili
zaključka.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to
potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima se
raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji
je već govorio o istom predmetu.
Članak 50.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim opravdanim
slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Nova sjednica Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 46. - 48. ovog Statuta.
Članak 51.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog
broja članova.
Članovi školskoga odbora u pravilu odlučuju javnim glasovanjem.
Članovi školskoga odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno donose odluku.
Članak 52.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.
Članak 53.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može
osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili
radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 54.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje na
oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 55.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 29. ovoga Statuta prijevremeno prestane mandat provode
se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga
članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 39. ovoga Statuta za članove Školskog odbora
koje imenuje Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.

Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko
vijeće imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Članak 56.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi – najkasnije u roku od 60
dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi,
ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i stručnog
suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru i ako u
postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor,
ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze odnosno obavlja
poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Škole ili ako obveze i poslove
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole,
ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora.

Pisani prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
može dati najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog
odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 57.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 58.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 59.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole .
Ovlasti Školskog odbora

-

-

-

Članak 60.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:
imenuje ravnatelja Škole odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra,
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta,
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole te uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja,
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje,
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu Europske unije ili
fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu Europske unije ili
fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za
kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu
sposobnost,
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,01 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00 kuna (bez PDV-a),
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,01 kuna (bez PDV-a) do
100.000,00 kuna (bez PDV-a),
uz suglasnost osnivača odlučuje:
o promjeni djelatnosti Škole,
o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretnina,
o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
o promjeni naziva i sjedišta Škole,
o statusnim promjenama škole,
o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi,
bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim
aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo,
razmatra rezultate obrazovnog rada,
osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 61.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15
dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se ponavlja.
Članak 62.
Uvjeti za ravnatelja utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Natječaj za ravnatelja
Članak 63.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju jesu poznavanje stranoga jezika, osnovne
digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje
se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu
za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o
izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava te dokazi o
ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti.
Članak 64.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjedavajući Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se nakon otvaranja razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom, Školski odbor
vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom
odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom
ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o
završenom stranom jeziku.
- poznavanje stranog jezika nosi jedan (1) bod
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije,
ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji
stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja
informacijskih znanosti.
o osnovne digitalne vještine nose jedan (1) bod
3. Priprema i pisanje projekta na državnoj i međunarodnoj razini,
o svaki projekt nosi dva (2) boda, a ukoliko projekt traje više godina s dodatna dva (2) boda po
projektu vrednuje se i svaka sljedeća godina trajanja projekta nakon prve godine
Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje jedne nastavne godine na školskoj, županijskoj,
državnoj ili međunarodnoj razini.
o svaki projekt nosi jedan (1) bod, a dodatnim jednim (1) bodom po projektu vrednuje se i svaka
sljedeća godina trajanja projekta nakon prve godine
Rad na projektima dokazuje se potvrdom/uvjerenjem odnosno drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju
u radu na projektima.
Članak 65.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po
bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću
odnosno Skupu radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo
jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 66.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno Skupu radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u
kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj
se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su navedeni
svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj
se uz osobu koja ima najveći broj bodova, navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Članak 67.

U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji su
ponude dostavili u propisanom roku te provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata i sastavljena
lista kandidata za ravnatelja Škole, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup
radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama
ovog Statuta.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Kandidati će biti obaviješteni i pozvani predstaviti program rada. Obavijest o mjestu i
vremenu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskoga odbora
kandidatima će se dostaviti na adresu stanovanja naznačenoj u prijavi ili putem mrežne stranice
škole i oglasne ploče škole.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskoga odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Članak 68.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće izabere
za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a Skup radnika član Školskog
odbora izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa radnika.

U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog
glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru u roku od tri (3) dana od
dana donošenja zaključka.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 3. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 69.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.

Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju
je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog Statuta te se pristupa izradi glasačkih listića.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje te sadrže
naznaku da se radi o izboru kandidata za ravnatelja Škole.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zboru radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje. Ako je na listi kandidata zaokružen samo jedan redni broj ispred prezimena kandidata,
glasački listić je važeći.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasačke listiće se upisuje prezime i ime jedinog kandidata, a
glasuje se u skladu sa stavcima 6. i 7. ovog članka.
Članak 70.

Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju jednak i najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem
glasova nazočnih članova.
Ako se glasuje samo za jednog kandidata za ravnatelja, tada kandidat mora dobiti većinu
glasova nazočnih na sjednici Školskog tijela na kojem se glasovalo.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 68. stavci 3. i 5. ovog Statuta koji se
dostavljaju Školskome odboru.

Članak 71.
Na sjednici Školskog odbora kandidati pojedinačno predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora iz
stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da
je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će se u skladu s
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama i ovog Statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 72.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja
u svezi s njegovim pravima i obvezama.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem škole, a koja u školi ima sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovati će do prestanka
mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku
od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.

Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 73.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni
materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 74.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim Statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat će
vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno stručnog
suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u
kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama te u drugim slučajevima kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj ministar uskratio suglasnost u postupku
imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja

-

Članak 75.
Ravnatelj:
predstavlja i zastupa Školu,
organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s
javnim ovlastima,
odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
predlaže Školskom odboru Financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
donosi Plan nabave,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom ili
općem aktu,
planira rad, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sukladno
zakonskim odredbama,
samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu
potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova na projektima Europske unije
ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

-

-

-

-

uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao radnik Škole u obavljanju
poslova na projektima Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika
za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu
radnu sposobnost,
na prijedlog Učiteljskog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, prosljeđuje Školskom odboru školski
kurikulum na usvajanje,
predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja,
poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
surađuje s Osnivačem, nadležnim tijelima i drugim ustanovama te roditeljima i učenicima,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
temeljem Financijskog plana i Plana nabave Škole, a u skladu s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Škole,
samostalno odlučuje o potrebi stjecanja pokretne i/ili nepokretne imovine i investicijskim ulaganjima do
70.000,00 kuna (bez PDV-a) te u svezi toga donosi potrebne odluke i sklapa pravne poslove, a preko
70.000,00 kuna (bez PDV-a) uz prethodnu odluku Školskog odbora i/ili suglasnost Osnivača,
u okviru svoje nadležnosti samostalno odlučuje o opterećivanju, prodaji ili otpisu nepokretne i/ili pokretne
imovine do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i/ili Osnivača od
20.000,01 do 70.000,00 kuna (bez PDV-a),
u okviru svoje nadležnosti odlučuje o privremenom ustupanju pokretnina i nekretnina Škole te sukladno tome
sklapa potrebne ugovore,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne imovine uz suglasnost osnivača i
Školskoga odbora bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
izvješćuje kolegijalna/stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim aktima Škole
te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela
Škole.

Članak 76.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova
važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 77.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću,
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža,
4. sporazumom ravnatelja i školske ustanove,
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti,
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Članak 78.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode
do prestanka ugovora o radu,

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke Školskog
odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju
djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana
dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 79.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točka 1. ovog Statuta s ravnateljem
će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 80.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točke 3.
i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu
odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu
je odredio Školski odbor.
Članak 81.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 82.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali
razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 78. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 83.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 78. stavak 1. točke 3. i 4.
ovog Statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv odluke
o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu škole u roku od
30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 84.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će za vršitelja dužnosti ravnatelja osobu koja
ispunjava uvjete za učitelja odnosno stručnog suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze iz ugovora o radu, odnosno jer nije
ispunjavao obveze poslovodnog ili stručnog voditelja, ne može biti ponovo imenovan za ravnatelja niti vršitelja
dužnosti ravnatelja Škole sljedećih 10 godina.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 85.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga članka.
Članak 86.

Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja
kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60
dana odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 87.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 88.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 89.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj .
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta, a u skladu sa zakonskim
odredbama,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog
nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog
reda,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te
uvjetima za odvijanje odgojno-obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj škole ili član Učiteljskog vijeća kojeg ravnatelj
ovlasti za sazivanje i/ili predsjedanje sjednicom.
Članak 90.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje ocjenu
iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog
- suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ostalu izvanučioničku nastavu razrednog odjela

-

surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
obavlja druge poslove sukladno zakonu te određene ovim Statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Razrednog vijeća u pravilu saziva i predsjedava im razrednik.

Članak 91.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem, najvećim brojem glasova
nazočnih članova, ako za pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 92.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno radno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne ili nastavne djelatnosti, na način i pod
uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 93.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju pravo i obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog standarda
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih suradnika.
Napredovanje u struci
Članak 94.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije (2) razine i stjecati
odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i Pravilnik o radu
Članak 95.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim odredbama,
podzakonskim aktima i općim aktima Škole te kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o radu,
kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga Statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim
aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 96.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika
Članak 97.

U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju
Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u
županiji nadležan za poslove obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 98.
U prvi razred se upisuju učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi razred
škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih
planom upisa u Školi.
Članak 99.

Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 100.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog oblika školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo Ureda
državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 101.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis u prvi razred provodi se do početka školske godine.
Članak 102.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski
državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno
tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 99. ovoga Statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Promjena škole
Članak 103.

Redoviti učenik može prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program
sukladno čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Nastavak školovanja učenika u RH i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Članak 104.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu
i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred
nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva roditelja učenika.

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik, uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Status, prava i obveze učenika
Članak 105.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Učenici imaju pravo:
sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s njihovom
namjenom,
iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno obrazovnog
rada.
Učenici su dužni:
redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje
su izabrali,
savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih
radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima u Kućnom redu,
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva,
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 106.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o svakom
kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog
postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi, odnosno drugo nadležno tijelo na način koji je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 107.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu
izreći pedagoške mjere.
Članak 108.

Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
- učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se:
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan (1) dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri (3) dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam (8) dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne
institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 109.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 110.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1),
a sve su ocjene prolazne osim ocjene nedovoljan (1).

razred.

Učenici koji na kraju školske godine imaju prolazne zaključne ocjene iz svih nastavnih predmeta, prelaze u viši
Zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje učitelj.
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše, a utvrđuje ih razredno vijeće na prijedlog razrednika.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 111.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku
od 2 (dva) dana od dana završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od 2 (dva) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri 3 (tri) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1), iz
najviše dvaju predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 115. ovog Statuta.
Članak 112.
Ispit iz članka 111. stavka 2. ovog Statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.

Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 113.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku 2 (dva) dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 114.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita.
Dopunski nastavni rad, popravni ispit i ponavljanje razreda
Članak 115.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima zaključnu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan
pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima. Učitelji obavljaju
dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivani ishod, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom
ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji
se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je
konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
škole.

Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 116.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik),
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave),
- člana povjerenstva.
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 117.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 118.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 119.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 120.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom
dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 121.
Učenik koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit prelazi u viši razred.
Članak 122.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom odnosno
razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog
kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 123.

Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu, Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem
liječenju.

Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 124.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani sportaši
Članak 125.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti
učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti školu
pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni ispit na
način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita
donesenom od nadležnog Ministarstva.
Pohvale i nagrade

Članak 126.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu
biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 127.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale: pohvalnice, povelje, priznanja i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti, računala, mobiteli i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 128.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i pravne
osobe izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela

Članak 129.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika. Ako u postupku izbora dva ili više učenika imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za
te učenike.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Školi.

Članak 130.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u

Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika
Članak 131.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 132.
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,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog
reda,
- daje prijedloge pri provedbi Kućnog 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.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 133.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom i
programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim
nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima , izvannastavnim,
eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima
osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.

Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 134.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja, učenik ili
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana primitka pedagoške mjere
upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku
od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno

odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom
postupku.
Članak 135.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 136.

Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine. Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom
uspjehu.
Članak 137.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 138.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na
izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 139.
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.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 140.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika razrednog odjela za vijeće roditelja.
Kandidate za članove Vijeća roditelja mogu predlagati svi nazočni na roditeljskom sastanku. Svaki roditelj
može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate.
Izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 141.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je
izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe
maloljetne osobe.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 142.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 143.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 144.
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,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja škole,
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, izvanučioničke nastave
ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja Škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
- daje mišljenje i prijedloge u vezi 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.
Članak 145.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg
značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i
o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 146.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno
njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu
ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu dostavu poziva.
Članak 147.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
Članak 148.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač
te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA

Sindikat
Članak 149.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 150.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeće o
čemu je dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku, odnosno
povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, te su se o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni
očitovati pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provesti će se
izbori za radničko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 151.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od
osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje
kandidata te sastavljena lista kandidata za ravnatelja škole.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje najvećim brojem glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 152.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja,
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Škole,
- podnošenjem financijskih izvješća,
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i
Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 153.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 154.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji su
način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova
članova Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Članak 155.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 156.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili
na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Članak 157.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 158.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 159.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada i županije,
prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, uplatama roditelja,
donacijama te drugim izvorima u skladu sa zakonom.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima,
- za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 160.
Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 161.

Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola iskaže manjak prihoda u odnosu na rashode,
ovisno o izvoru osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba Škole sukladno Zakonu,
Republika Hrvatska odnosno osnivač će izvršiti pokriće manjka prihoda, uz uvjet da škola pravilno
u skladu sa propisima i odlukama nadležnog ministarstva odnosno osnivača koristila osnovna
sredstva, u suprotnom ih je Škola dužna podmiriti i vratiti.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Škole.
XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 162.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem tekstu:
kolegijalna tijela) tijela su koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 163.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama
ovoga statuta.
XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Članak 164.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 165.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Članak 166.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije
određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene
određen neki kasniji dan.
Članak 167.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama sukladno
zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Pojedinačni akti
Članak 168.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna
tijela i ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano
pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencija
Članak 169.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 170.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave za obrazovanje i šport sukladno
zakonskim odredbama.
Članak 171.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 172.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 173.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osnivač i
druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 174.
Opće akte škole usklađene s ovim statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
ovoga statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u
suprotnosti s ovim statutom.
Članak 175.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 5. svibnja 2016. godine kao i sve Izmjene i
dopune navedenog Statuta Osnovne škole Ivana Lovrića.

Predsjednik Školskog odbora:
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ---------------------a stupio je na snagu odmah.

Ravnatelj Škole:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14RUSRH,152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor Osnovne škole Dr. fra Karlo Balić uz prethodnu
suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (Zaključak, KLASA: ; URBROJ: , od
2019. godine),
dana ___________ 2019. godine donosi:

PRIJEDLOG STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE DR. FRA KARLO BALIĆ
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Dr. fra Karlo Balić (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo).
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Šestanovac
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Dr. fra Karlo Balić.
Sjedište Škole je u Šestanovcu, Dr. Franje Tuđmana 40.
Škola ima područnu školu Blato na Cetini koja se nalazi u Blatu na Cetini.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Škola ima Dan škole.
Dan Škole obilježava se 30.svibnja.
Članak 6.
Škola ima:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisano: Republika Hrvatska, naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb
Republike Hrvatske
2. Pečate okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. Štambilje četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole Školskom odboru.
U slučaju spriječenosti ravnatelja da predloži osobu iz stavka 1. ovoga članka (iznenadna bolest,
nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
(3) dana od dana donošenja.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja, podatke o ostalim aktivnostima
Škole, te podatke o ostalim aktivnostima funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjene u matičnoj školi,a u jednoj smjeni u
područnoj školi o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim
uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima, osnivaču i
Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Ustroj razrednih odjela
Članak 16.

Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
odlukom Ureda državne upraveu Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Za učenike Škole može se organizirati produženi boravak.
Produženi boravak organizira osnivač Škole, a može se izvoditi u Školi sukladno
propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrzovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja indivudualnih sklonosti i sposobnosti učenika, rzavijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava
Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu. U tu
svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije i školska natjecanja i druge aktivnosti.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima,
u skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 22.

Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnoj školi u Blatu na
Cetini.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole od 1.
do 8. razreda, a u područnoj školi u Blatu na Cetini za učenike od 1. do 4. razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
- pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
- pravila međusobnih odnosa učenika,
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
- radno vrijeme,

-

pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
- način postupanja prema imovini i
- druga pitanja važna za unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Sve osobe koje kodeks obavezuje su dužne postupati prema odredbama istog.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje:
Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja članova Školskog odbora
najkasnije 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obavezno se predlaže više kandidata nego što se bira.

Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena dvaju kandidata.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata za člana Školskog odbora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te
kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.

Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom
imenovati u Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
– izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
– verificiranje mandata članova Školskog odbora provjerom identiteta članova
– izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.

Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.

Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članovi Školskog odbora mogu odlučivati i tajnim glasovanjem o čemu prethodno donose odluku.
Članovi Školskog odbora glasuju tako da se izjašnjavaju „za“, ili „protiv“.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.

Članak 52.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, broj
članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici, verifikaciju zapisnika prethodne
sjednice
2. broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
3. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
4. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano
odlučivanje
5. predloženi i usvojeni dnevni red
6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su
sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
7. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
Članak 53.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i ravnatelju, a jedan primjerak se
čuva u pismohrani Škole.
Članak 54.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.

Članak 55.
Odluke, rješenja i zaključci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovoga članka mogu se objaviti u obliku skraćenog
zapisnika.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči škole.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
Roditelje se na sjednici vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog odbora.
Članak 56.
Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim i upravnim tijelima izvan Škole
samo na njihov pisani zahtjev.
Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu
registraturnog i arhivskog gradiva.
Članak 57.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
Članak 58.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 59.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od tri (3) dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 60.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 61.

Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje 1/3 članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može predložiti najmanje 1/3 članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 62.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji..
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 63.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 64.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga

statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je pojedinačna
vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača, o davanju u zakup
objekata i prostora Škole ili mijenjanju namjene objekata i prostora,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- osniva učeničku zadrugu, školsko sportsko društvo i udruge,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine Školski odbor odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 65.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.

Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 66.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 67.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se razmatraju po abecednom redu kandidata koji su se prijavili., a za svaku otvorenu
ponudu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 68.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika određenoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje (svjedodža ili
diploma, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili
pravne osobe, druga isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe koja dokazuje da
kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina A2 ili viša, ili razina stečena
na studijskim programima stranih jezika
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovlaštene ustanove
ili pravne osobe); početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena
na studijskim programima informatike i/ili računarstva
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata);
iskustvo rada na tri ili više projekata

Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 69.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz),
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz),
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima).
Članak 70.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 71.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 72.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavajuuvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.

Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 73.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 74.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazočnosti drugih
kandidata.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri (3) dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 75.

S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 76.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 77.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 78.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,

- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
- u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog
nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 79.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 80.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme

3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja
Članak 81.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 82.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 83.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 81. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 84.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 81.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 85.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 86.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
81. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 87.

Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 81. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 88.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 89.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 90.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 91.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 92.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i
ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole,

-

glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 93.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg
je odredio ravnatelj
- utvrđuje opći uspjeh učenika od petog do završnog razreda osnovne škole na prijedlog
razrednika
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Sjednice razrednog vijeća u pravilu saziva i predsjedava razrednik.
Sjednicu može sazvati i ravnatelj ili stručni suradnik kojega odredi ravnatelj Škole.
Članak 94.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 95.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 96.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1.ovoga članka sastavni je dio radnih obveza.
Napredovanje u struci
Članak 97.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju i stjecati
odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 98.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 99.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 100.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 101.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 102.

Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 101. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 103.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
–
ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
–
ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
–
ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
–
ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 104.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika
Članak 105.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika
Članak 106.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,

-

koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 107.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 108.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 109.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
- učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
- Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 110.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 109. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 109. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 111.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 112.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 113.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom
vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana
od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu
sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili
srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka
117. ovog statuta.
Članak 114.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.

Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 115.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 116.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
114. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 117.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem
satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 118.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 119.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 120.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri (3) člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni
ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi poravnom ispitu u propisanim
rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije
bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 121.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 114. ovog
statuta.
Članak 122.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 123.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 124
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
Članak 125.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna

natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 114. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 126.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 127.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 128.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 129.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 130.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.

Vijeće učenika
Članak 131.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu.
Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika
Članak 132.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj Škole.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća i njegova zamjenika, između više
kandidata.
Za predsjednika Vijeća učenika je izabran učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Na isti način izabire se i zamjenik predsjednika Vijeća učenika.
Sjednice vijeća učenika
Članak 133.
Sjednice Vijeća učenika održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća učenika
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća učenika privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća učenika, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 134.
Sjednice Vijeća učenika mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće učenika odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća učenika pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća učenika vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku.
Zapisnik vodi član Vijeća učenika kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća učenika dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 135.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 136.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 137.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 138.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 139.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 140.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 141.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri (3) dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 142.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.

Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 143.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 144.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 145.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma,
godišnjeg plana i programa rada Škole
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji
školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno
obrazovnim radom
imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora
iz reda roditelja koji nije radnik Škole
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja
pisani zaključak Školskom odboru
predlaže mjere za unapređivanje odgojno
obrazovnog rada
raspravlja
o
prijedlogu
Etičkog
kodeksa
neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 146.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja

Članak 147.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 148.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 149.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 150.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 151.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.

Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 152.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 153.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak. 154.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 155.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 156.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 157.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 158.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 159.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 160.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja
se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Opći akti
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o radu školske knjižnice,
- Pravilnik o kućnom redu,
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda,
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.

Članak 162
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 164.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 165.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 166.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor
Članak 167.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom
Članak 168.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor
Članak 169.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 170.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 171.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 16.travnja 2016. godine (KLASA:
012-03/16-01/01; URBROJ:2155-15-16-01), Izmjene i dopune Statuta: Klasa: 021-03/18-01/01,
Urbroj: 2155-15-18-01 od 7.rujna 2018.

Predsjednik Školskog odbora:
Ante Nejašmić,
nastavnik tehničkog odgoja i fizike

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana ____________ i istoga dana je stupio na
snagu.

Ravnatelj:
Nada Utrobičić, dipl.učiteljica
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor
Osnovne škola Ante Starčevića Dicmo uz prethodnu suglasnost ____________________dana
_______donosi:

STATUT OSNOVNE ŠKOLE ANTE STARČEVIĆA DICMO
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga pitanja od značenja za
djelatnost i rad Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički elektronski
upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu:
Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Ante Starčevića
Sjedište Škole je Kraj Dicmo Kraj 42
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima područnu školu Krušvar.
Članak 5.
Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
Članak 6.
Škola ima:
1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan
naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
2. pečat bez grba Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole,
3. pečat s grbom RH okruglog oblika promjera 25 mm.
Pečatom iz stavka 1.toč.1. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Škola i akti koje Škola donosi
u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1.toč.2. i točke 3.ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
U svakodnevnom poslovanju Škola koristi i štambilj.
Štambilj se koristi kod evidencije primljene pošte.
Štambilj je četvrtastog oblika širine 30 i dužine 70 mm i sadrži puni naziv i sjedište Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz
reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja
predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja i ne
može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri dana od
dana donošenja .

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba
postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži: podatke
o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, planove
rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i
osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na prijedlog
ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a određuje
nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio
međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.

Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog ravnatelja i
Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu
osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na
drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i potreba
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom, a
temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne
rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole

Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim Školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima, u skladu s
propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma, nastavnog plana
i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u Područnoj školi Krušvar
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Nastava se izvodi i u područnoj školi Krušvar.

Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog
odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te
promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim
planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove
održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i
nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje i
razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje propisane
člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni na
Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.

Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži redni broj
ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.

Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će dva
člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na sjednici
Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i radnik
Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u Školski
odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju
javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:

-

saziva sjednice Školskog odbora
utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama ovog
statuta

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika
Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog
odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije održavanja
sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima o
pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na njihovu
mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi
Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako je to
potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi
koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke
ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga
akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine osobe
izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje
na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i
poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2. članka 28.
ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga
članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.

Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog odbora
koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje
ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela
koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati najmanje
desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja može
predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom
o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i
obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji..
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski
odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga Školskog
odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji se
imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao na način koji
nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski
odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,

- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista
medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi
prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je
pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna
vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji
može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1.
i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim
poslovima u školskim ustanovama.

Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj Škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom

uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati
dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata aktualnog
ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz
prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na
pravo prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a
koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.

Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom
odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom
ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog
jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju.
2. Osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandiata uz prijavu koja to dokazuje (diploma,
uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava izdana od ovaštene ustanove ili pravne osobe);
početna ili napredna Europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena na studijskim programima
informatike i /ili računarstva.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuje se
potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno projektima fondova
Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2., i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.

Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se
prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnove digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: od 0 bodova (nije sudjelovao u
projektima, nije priložio dokaze) do 1 bod (sudjelovao u projektima).

Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata rangiranjem po
bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom
vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan
kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak broj
bodova, osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su
navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak drugorangirani
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje
ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje i
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup
(zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje bez nazočnosti drugih kandidata.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika tajno
glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se
dostavlja Školskom odboru.

Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski
odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina od ukupnog broja članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo koje će
voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti
jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja
listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim u
slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu.
U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo
prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja
samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na sjednici
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog statuta koji
se dostavljaju Školskom odboru najduže dan nakon održavanja sjednica i skupa radnika.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora iz
stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da
je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja ponovit će se
u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno
vrijeme na rok od pet (5) godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju zapreka za
zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.

Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do
prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku
od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda
natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod
nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat
će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za
razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja

Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom
ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,

- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno zasniva radni odnos
kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna sposobnost
mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o upućivanju
radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik
nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku koji
odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj odluci
Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te
osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima
Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga
tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova
važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne
sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama :

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode
do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s ravnateljem
će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku 1. točke
3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju
obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje
tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1. točkama 3.
i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.

U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i
stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisat će natječaj
za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama i
interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan na kraju
nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog
nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i Kućnog
reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te
uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika

- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika utvrđuje
ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije određeno
drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog osnivača, a uz
suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno
komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na
način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz
programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje dvije razine
i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o radu,
Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim
aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI

Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji nadležan
za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u prvi
razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih
odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja
od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja
primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su hrvatski
državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi dostavi
nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji želi
nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja
istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva roditelja
učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih
kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik u skladu
s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na
zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.

O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i
treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam
dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Učeniku prestaje status redovitog učenika:
• na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje u Školi,
• kada se ispiše iz Škole,
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada
koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te o
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah izvijestiti
ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti
nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu
izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili
druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu
skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim
programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje
je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo),
uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i nedovoljan
(1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom

Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od
dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred
Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred
Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog
predmeta.
Ako Povjerenstvo
na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku
ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu odlučuje
Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da
je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o
učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te konačna
ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine
podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može polagati
predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita Učiteljsko vijeće
donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 108. ovog
statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.

Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Škola
je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik
dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima..
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja
na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza
tekuće školske godine.

Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta, upućuju
se na ponavljanje razreda.
Članak

Popravni ispit
113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od

pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno daroviti
učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti
Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja
upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko
vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.

Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja
učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje
nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom školske
godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim planom i
programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i
izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim
navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i
projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje
nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog
odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je
lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili
kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg
značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća
roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno
njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova
predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i stručni
suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.

U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća o
čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog
vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća, provest će se
izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika saziva se prema potrebi uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam dana od
sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista
kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i
Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji
su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova Školskog
odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u skladu s
propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili
vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan
pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na sjednicama
koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim općim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene
određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna
tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom određenog
roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim odredbama i
provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa zakonskim
odredbama.

Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.

Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole Klasa: 012-03/16-01/01
Urbroj:2175/02-08-16-01 koji je stupio na snagu 9. lipnja 2016. godine .

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu _______________.

Ravnatelj Škole:

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ:2175/02-08-19-01
__________________

Dajana Maretić, prof.

Predsjednik Školskog odbora:

___________________________
Mijo Lelas

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ) Školski
odbor Osnovne škole Zmijavci na sjednici održanoj dana____________________ godine, uz prethodnu
suglasnost____________________dana__________________ donosi :
STATUT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te
druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Zmijavci (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta.
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Zmijavci.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Zmijavci.
Sjedište Škole je u Zmijavcima, Dr. Franje Tuđmana 189, 21266 Zmijavci.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
1. Područna škola Šute
2. Područna škola Drum
3. Područna škola Znaori
4. Područna škola Milana Trutina Šilje

Članak 5.
Dan škole se obilježava u mjesecu svibnju.

Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.

Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja
i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
U školi se obavlja i naobrazba i skrb o djeci predškolske dobi, naobrazba djece od treće godine
starosti do polaska u školu. Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe ustrojava se pri
školi.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
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-

organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
izdavanje javnih isprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu - zajednički elektronički
upisnik ustanova

Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva
te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole

Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa
i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj
organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan
rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih
tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.

Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada

Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.

Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
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Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.

Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima
i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih
poslova.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
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Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u:
1. Područnoj školi Šute
2. Područnoj školi Drum
3. Područnoj školi Znaori
4. Područnoj školi Milana Trutina Šilje
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do
osmog razreda te , naobrazba djece od treće godine starosti do polaska u školu.
U područnim školama Šute, Drum, Znaori i Podbablje Gornje izvodi se nastava i drugi oblici odgojnoobrazovnog rada za učenike od prvog do četvrtog razreda.

Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima
učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red

Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave
na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
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-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole

U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti

Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
- učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.

Zapreke za članstvo u školskom odboru

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika

Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
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Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.

Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja

Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika
roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
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Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u Školski
odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora

Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verifikacija mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4)
godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora

Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.

Članak 43.

Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
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Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. i 3. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom ili elektroničkom obliku s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim
redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole
u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora

Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim ako
je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
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Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji
ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.

Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi određeni
posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena
odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora

Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku
1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran raniji član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog
odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
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Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije
u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili
statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora

Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora
koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao
poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili je te
poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole .

Ovlasti Školskog odbora

Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
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- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja i
nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da
je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70. 000,00 do 100. 000,00kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.

Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
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drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom
školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme
na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam
dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti
u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema
posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45
dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije

Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno
projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su
se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
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- znanje engleskog jezika, razina B1 ili viša ili razina stečena na studijskim programima stranih
jezika nosi 1 bod
-osnovne digitalne vještine: 1 bod neovisno o razini

- iskustvo rada na pet ili više projekata Europske unije ili fondova Europske unije nosi 1 bod
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.

Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
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Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim
u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem

Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
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Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja nastavnika ili stručnog suradnika, taj
ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila
u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje
radni odnos.

Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja

Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu
na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o
radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja

Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
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- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, ,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja

Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
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6. otkazom Škole

Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti
ravnatelja.

Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.

Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku
1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da
iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u
primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.

Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju

Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75.
ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
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Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole
u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja

Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83,
Uvjeti za tajnika Škole su završen:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima, potrebama
i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
, - odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
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- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole
te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.

Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
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Napredovanje u struci

Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
. Radni odnos i pravilnik o radu

Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom
o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole , a iznimno se može upisati u
prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.

Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.

Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
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Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja
učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole

Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika odnosno najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.

Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika

Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
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Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika

Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah
izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave

Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja
ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
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Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere

Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1), a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom

Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri
člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja
nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
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Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci
o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te
konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole
Članak 109.

Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz
vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit

Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.

Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad
koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.

Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu. Ako učenik
tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom
ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni
ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
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Popravni ispit

113.

Članak

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.

Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.

Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje
u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi

Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti

Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši

Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu polagati
predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
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Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.

Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći
broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika
Vijeće učenika :

Članak 126.
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-

promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom Nastavničkom vijeću i Školskom odboru
glede statusa i položaja učenika Škole
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u
Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
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Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju

Članak 133.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja

Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja

Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- 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.

Članak 137.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
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Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIV. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.

Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće

Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije
radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1.
ovoga članka.
Skup radnika
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Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XV. JAVNOST RADA

Članak 143.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XVI. POSLOVNA TAJNA
Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem
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zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili
zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVIII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole
Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima

Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun

Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem
tekstu: kolegijalna tijela) koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti
Pored statuta Škola ima ove opće akte:

Članak 152.
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Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.

Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora
Pojedinačni akti

Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije

Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XXI. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor
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Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 160
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 161.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim odredbama.

Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od_________. i izmjene i dopune statuta
od 21. kolovoza 2015.
KLASA:
URBROJ:

U Zmijavcima.
Predsjednik Školskog odbora:
________________________
Josip Jonjić, prof.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole _________godine i stupio je na snagu __________
Ravnatelj:

________________________
Ante Kujundžić, prof.
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STATUT OSNOVNE ŠKOLE

ZAGVOZD

Siječanj, 2019. godine

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14., 7/17 i 68/18) Školski odbor Osnovne
škole Zagvozd uz prethodnu suglasnost Splitsko – dalmatinske županije, klasa: __________________,
urbroj: _______________ od __________ na sjednici održanoj _________ donio je

S T A T U T
OSNOVNE ŠKOLE ZAGVOZD

I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ

Članak 1.

(1) Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja uprave, ravnatelja i školskih vijeća, status radnika, učenika i
roditelja te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Osnovne škole Zagvozd.
(2) Izrazi koji se koriste u ovome statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na ženske i muške osobe.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu i
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko - dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni sljednik OŠ“Ivan Gaće „ Zagvozd.
NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Osnovna škola Zagvozd.
(2) Skraćeni naziv škole OŠ Zagvozd.
(3) Sjedište Škole je u Zagvozdu.
SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
(1) Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.
(2) Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u
kojima obavlja djelatnost.
(3) Natpisna ploča Škole ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.
ZAGLAVLJE AKTA
Članak 6.
Zaglavlje upravnih i drugih akata koje škola donosi na temelju javnih ovlasti sadrži grb Republike
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska i puni naziv škole.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 7.
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske

(2)
(3)
(4)
(5)

2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. dva štambilja četvrtastog oblika dužine 55 mm i širine 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno
i financijsko poslovanje te ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE

Članak 8.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se u svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i programom
rada.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 9.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.
(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik
školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.

II. DJELATNOST
OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece i mladeži; odgoj, naobrazba i skrb o djeci
predškolske dobi; osnovno školovanje odraslih.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
RAD ŠKOLE
Članak 11.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 12.
(1) Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
(2) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi
školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa
rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje.
Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, školski odbor odmah
nastavlja postupak donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
RADNI TJEDAN
Članak 13.
(1) Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.
(2) Odgojno-obrazovni rad izvodi se u jednoj smjeni, u skladu s godišnjim planom i programom
rada.
UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 14.
Nastava i drugi oblici obrazovnog rada izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 15.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.

(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine prema aktu ureda državne
uprave u županiji ovlaštenog za poslove obrazovanja.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 16.
U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u skladu
sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom učitelja i stručnih suradnika.
PRODUŽENI BORAVAK I PREHRANA UČENIKA
Članak 17.
(1) Škola može izvoditi produženi boravak učenika, prema aktu osnivača o organizaciji
produženog boravka.
(2) Za vrijeme boravka učenika u Školi ustrojava se njihova prehrana u skladu s normativima
propisanim od Ministarstva zdravstva.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
(1) Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad
u izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi sa školskim kurikulumom.
(2) O zahtjevu učenika odlučuje učiteljsko vijeće.
(3) Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode
koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na način utvrđen u prethodnom stavku moraju se posebno evidentirati i
mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog
rada Škole.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
prikladnim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.

ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.
PODRUČNE ŠKOLE I PODRUČNI ODJELI
Članak 22.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga Statuta u sjedištu, u područnoj školi i u područnim
odjelima, i to:
1.
2.
3.

Područnoj školi u Slivnu
Područnoj odjelu u Krstaticama
Područnoj odjelu u Dobrinčama

U sjedištu Škole i u PŠ Slivno izvodi se nastava i drugi oblici odgojnoobrazovnog rada
za učenike od prvog do osmog razreda, a u područnim odjelima nastava i drugi oblici
odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do četvrtog razreda.
Područne škole iz stavka 1.Ovog članka imaju oblik podružnice i područni odjeli kojoj se
upisuju u sudski registar.
ETIČKI KODEKS
Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

KUĆNI RED
Članak 24.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru, na izletu ili ekskurziji
- pravila međusobnih odnosa učenika
- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
- način postupanja prema imovini.
(2) Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
IV. ŠKOLSKA TIJELA

1. UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 25.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor:
- donosi opće akte Škole,
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi školski kurikulum,
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan
nabave,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Školi,
- određuje predstavnika Škole u postupku utvrđivanja odgovornosti Škole za kaznena
djela,
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja,
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa,
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine vrijednosti od
100.000,00 do 200.000,00
a uz suglasnost osnivača vrijednosti većoj od
200.000,00 kuna kao i o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira
na vrijednost,
- odlučuje o korištenju prihoda i dobiti
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima
Škole.
SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 26.
(1) Školski odbor ima sedam članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:

- učiteljsko vijeće, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana samostalno.
(3) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem
radnici Škole prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
(4) Član školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak zbog počinjenja nekog od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 27.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici učiteljskog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za
člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Ako člana školskog odbora ne bira radničko vijeće, predlaganje i imenovanje člana školskog
odbora iz reda radnika obavlja se na skupu radnika.
(3) Sjednice iz stavka 1. i skup radnika iz stavka 2. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije
isteka mandata školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 28.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član učiteljskog vijeća nazočan na sjednici učiteljskog vijeća.
(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.
(3) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki učitelj ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.

POPIS KANDIDATA
Članak 29.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 28. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 30.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi vijeća
roditelja glasuju tajno prema članku 174. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su učitelji ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate
ponavlja. Kod ponovljenog glasovanja na glasačkom listiću ispred imena kandidata upisuje se
broj jedan do sedam. Upisani brojevi se zbrajaju. Za člana školskog odbora izabran je
kandidat s većim zbrojem.
(4) Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. ovoga članka prebrojava javno predsjedatelj
sjednice.
(5) Kod ponovljenog glasovanja iz stavka 3. ovoga članka, predsjedatelj uz javno prebrojavanje
glasova zbraja i brojeve ispisane na listiću.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 31.
(1) O imenovanju članova školskog odbora na sjednicama vijeća vodi se zapisnik.
(2) Izvod iz zapisnika sa sjednice iz stavka 1. ovoga članka, s popisom imenovanih članova
školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 32.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika školskog odbora predsjedava najstariji član
školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 33.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 34.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 35.
(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član
školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na mandat školskog odbora.
(3) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
STATUS PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- prebrojava glasove članova kod odlučivanja i priopćava rezultate glasovanja
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora.
(2) Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 37.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
(2) Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.

RADNA TIJELA
Članak 38.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
(3) Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje
zadaće zbog koje se radno tijelo osniva i koje su pristale na imenovanje.
(4) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
Članu školskog odbora dostavlja se poziv na sjednicu te materijali koji su mu potrebni za redovno
ispunjenje članskih obveza.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
Članak 40.
(1) Član školskog odbora dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i druge informacije i
osobne podatke koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 41.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana školskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve povlastice.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema planu rada školskog odbora.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 43.
(1) Sjednice saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika sjednice saziva zamjenik
predsjednika.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traže najmanje četiri člana, ravnatelj,
osnivač ili kada je ured državne uprave pokrenuo postupak raspuštanja školskog odbora.
(4) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika odbiju postupiti prema stavku 3. ovoga
članka, sjednicu školskog odbora mogu sazvati četiri člana školskog odbora.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sazivatelji sjednice između sebe biraju
predsjedavatelja sjednice.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 44.

(1) Uz članove školskog odbora i ravnatelja na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe
koje su pozvane na sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnoga reda.
(2) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja i odlučuje o predmetima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom
statutu, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova i ravnatelja.

PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 45.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj i tajnik ili po ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s
predmetima za raspravu na sjednici.

(2) Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično,
a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i općim aktima Škole.
(3) Ako predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili
precizno urađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
DNEVNI RED

Članak 46.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik školskog odbora.
(2) Kod utvrđivanja dnevnog reda predsjednik je dužan voditi računa:

-

da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je školski odbor ovlašten raspravljati i
odlučivati
da dnevni red ne bude preopsežan

da predmeti o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, budu obrađeni,
potkrijepljeni podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

Članak 47.

članovima
ravnatelju

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na oglasnoj
ploči.
(3) U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.
PREDSJEDAVATELJ
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE
Članak 49.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.

(2) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE
Članak 50.
(1) Na početku sjednice predsjedavatelj članovima i ostalim nazočnima pobliže izlaže dnevni red
sjednice.
(2) Nakon izlaganja dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
(1) Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili tajnik, te osoba koja je materijal pripremila,
odnosno na koju se materijal odnosi.
(2) Kada su članovima dostavljeni prijedlozi ili nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je
dužan kratko objasniti obilježje tih akata.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.

(1) Na sjednici nitko ne može sudjelovati u raspravi dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
(2) Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu
kojim su se prijavili.
(3) Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj treba dati riječ izvjestitelju o određenom
predmetu ako on to zatraži zbog razjašnjenja.

TIJEK RASPRAVE
Članak 53.
(1) Sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje
predsjedavatelja.

(2) Na prijedlog predsjedavatelja ili člana, školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku koji je već raspravljao o istom predmetu.
(3) Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s
izlaganjem sudionici koji su se prvi put prijavili za raspravu.
PRIDRŽAVANJE PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 54.

(1) Sudionik u raspravi obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema dnevnom redu.
(2) Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
(3) Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.

IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 55.
(1) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
(2) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 56.
Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se rasprava o
pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave
dodatni podatci za iduću sjednicu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 57.
(1) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.

(2) Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o
određenom predmetu, zaključit će raspravu.
(3) Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana školski odbor može odlučiti da se
rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako
je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može validno odlučiti.

ODRŽAVANJE REDA
Članak 58.

(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe ovoga statuta ili na
drugi način remeti rad sjednice, predsjedavatelj je ovlašten upozoriti na primjereno
ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj je ovlašten
zatražiti od nje da napusti sjednicu.
(3) Ako upozorena osoba ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, predsjedavatelj treba
prekinuti sjednicu.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 59.
(1) Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odložiti i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odlaže predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 60.
(1) Sjednica se može prekinuti:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za
održavanje sjednice
- kada dođe do remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red
prema članku 58. ovoga statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
(3) Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica
nastavi.
(4) Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga članka donosi školski odbor.
ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 59. ili 60. ovog statuta, predsjedavatelj
izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu s člankom 47. stavak 2. ovoga
statuta.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(1) Kada se nakon završene rasprave treba odlučiti o nekoj točci dnevnog reda, pristupa se
glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenja, zaključka ili suglasnosti koje se treba donijeti u svezi s pojedinom
točkom dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.
GLASOVANJE
Članak 63.
(1) Pravo glasovanja imaju samo članovi školskog odbora nazočni na sjednici.
(2) Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedavatelja, ali bez prava glasovanja.
(3) Članovi školskog odbora glasuju javno, osim kada je zakonom, ovim statutom, ili prethodnom
odlukom školskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
(4) Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv oblikovanog
prijedloga akta.

(5) Kod tajnog glasovanja, tajnik :

- izrađuje glasačke listiće
- na listiću ispisuje način glasovanja
- ovjerava listiće pečatom škole
- uručuje glasački listić svakom glasaču
- evidentira preuzimanje glasačkog listića.
(6) Članovi glasuju tajno tako da ispravno ispune glasački listić.
(7) Prebrojavanje glasova na glasačkim listićima obavlja javno predsjedavatelj sjednice, a tajnik
evidentira prebrojene glasove.
ODLUČIVANJE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 64.
Akti školskog odbora validni su kada su za prijedlog akta glasovala najmanje četiri člana.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Kada odlučivanje nije bilo svrhovito, na zahtjev najmanje četiri člana školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Članak 65.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 66.
(1) O tijeku sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to ugovorna obveza ili osoba koju kod pripremanja
sjednice osigura predsjednik.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 67.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
3. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
4. dnevni red
5. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
6. rezultate glasovanja kod odlučivanja
7. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
8. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
9. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 68.
Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i
zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(1) Nakon zaključenja sjednice zapisničar treba nazočnim članovima pročitati sastavljeni
zapisnik.
(2) Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili
raspravu. O zahtjevu člana za ispravkom odlučuje školski odbor.
(3) Zahtjev člana iz stavka 2. ovoga članka, odluka školskog odbora i ispravak unose se kao
dodatak zapisniku.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.
(1) Zaključeni zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjeraka.
(3) Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se predsjedniku i članovima,
jedan primjerak ravnatelju, jedan primjerak tajniku, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani
Škole.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 71.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni.
(2) Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan
tekstu akta iz stavka 1. ovoga članka.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 72.
(1) Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika daju se pravnim i fizičkim osobama na njihov zahtjev
prema propisima o pravu na pristup informacijama.
(2) Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.

POTPISIVANJE AKATA
Članak 73.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 74.
(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog školskog odbora
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
- kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema propisima o
zaštiti od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog
osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
(3) Kod prestanka mandata člana školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se
dopunski izbori.
(4) Dopunski izbori provode se pod istim uvjetima određenim ovim statutom, a članu izabranom
na dopunskim izborima mandat traje do isteka mandata školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese rješenje o raspuštanju školskog odbora ravnatelj
je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti presliku rješenja i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku do osam dana od dana dostave rješenja
školi.
(2) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka članovi raspuštenog školskog odbora
ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.

2. RAVNATELJ
OBILJEŽJE RAVNATELJA
Članak 76.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 77.
(1) Ravnatelj škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja
propisane zakonom.
(2) Iznimno osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za ravnatelja može biti imenovana za
ravnatelja ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obnaša dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane
Zakonom o osnovnom školstvu.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 78.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje škola prema odluci školskog
odbora. Škola objavljuje natječaj u „Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama,
najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
(2) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora
ispunjavati, dodatne kompetencije, program rada za mandatno razdoblje, vrijeme na koje se
ravnatelj imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na natječaj koji ne može biti kraći od osam
dana od dana objave natječaja, isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta koje
kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te način i rok u kojem će
kandidati biti izviješteni o rezultatima imenovanja, a koji ne može biti dulji od 45 dana od
isteka roka za podnošenje prijava.
(3) U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog
ostvarivanja prednosti zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj
izrijekom pozovu na propis koji im jamči prednost zapošljavanja i uz prijavu dostave sve
propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
(4) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

POPIS ISPRAVA
Članak 79.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta
koji se odnose na završeni studij, odnosno stručnu spremu i pedagoške kompetencije, položen
stručni ispit ili oslobođenje od obveze polaganja stručnog ispita, radno iskustvo, program rada
za mandatno razdoblje i dokaz da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv njega ne
vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za kandidate pribavlja uz njihovu suglasnost
aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 80.
(1) Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole, prijave je potrebno urudžbirati
neotvorene a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
(2) Nakon završetka natječajnog roka Školski odbor otvara i abecednim redom razmatra prijave
kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i za svaku otvorenu prijavu utvrđuje se je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
(3) Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.
(4) Provjerom natječajne dokumentacije utvrđuje se ispunjenost natječajnih uvjeta za imenovanje
ravnatelja.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 81.
(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta provodi se na sjednici Školskog
odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
- poznavanja stranog jezika
- poznavanja digitalne vještine
- iskustva na projektima.
(2) Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor odnosno svaki član Školskog
odbora nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje svaku dodatnu kompetenciju na temelju
priložene dokumentacije kandidata uz prijavu, bodovima od 0 do 1.
(3) Svaki član Školskog odbora nazočan na sjednici Školskog odbora vrednuje bodovima dodatne
kompetencije na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika – od 0 do 1 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (stupanj prema zajedničkom europskom referentnom okviru
za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i
edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u
životopisu),
- osnovne digitalne vještine – od 0 do 1 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna
isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
- iskustvo rada na projektima – od 0 do 1 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih
projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).
(4) Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije.

LISTA KANDIDATA
Članak 82.
(1) Na temelju zbrojenih bodova utvrđuje se redoslijed i lista kandidata.
(2) Na listi kandidata se upisuju dva najbolje rangirana kandidata ili više kandidata ako su
ostvarili jednaki najveći broj bodova.
(3) Kandidati koji su ostvarili jednaki najveći broj bodova, a ostvaruju prednost zapošljavanja
prema posebnim zakonima, upisuju se jedini na listu.
(4) Za kandidate iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, tajnik izrađuje listu s naznakom broja bodova i
ostvarivanjem prednosti i priprema presliku natječajne dokumentacije za svako tijelo
ovlašteno za izražavanje stajališta kod imenovanja ravnatelja (Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom Vijeću odnosno skupu radnika i Školskom odboru), osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete
natječaja.
PLENARNA SJEDNICA
Članak 83.
Nakon utvrđivanja liste kandidata iz članka 82. ovoga Statuta predsjednik školskog odbora saziva
plenarnu sjednicu školskog odbora.
Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga članka predsjednik školskog odbora poziva članove
školskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja sjednice učiteljskog vijeća, predsjednika vijeća
roditelja, radničkog vijećnika i tajnika.
DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA
Članak 84.
(1) Nazočni sudionici na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će
kandidati s liste predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
(2) Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program
rada za mandatno razdoblje.
(3) Zajedničkoj sjednici iz stavka 2. ovoga članka predsjedava predsjednik školskog odbora.
(4) Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, već se utvrdi predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama školskog odbora, učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, ovlašteni sazivatelji sjednica i skupa radnika trebaju
priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice za predstavljanje programa rada.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 85.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje tajnik izvješćuje kandidate s liste, a listu i
preslike prijave i natječajne dokumentacije kandidata, uručuje svakom sazivatelju sjednice,
odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 86.
(1) Kandidat s liste može na sjednici odnosno skupu radnika usmeno obrazložiti svoj program
rada za mandatno razdoblje u vremenu koje mu odobri predsjedatelj sjednice, odnosno skupa
radnika bez nazočnosti drugih kandidata.
(2) Članovi školskog odbora, članovi vijeća i radnici mogu na sjednici školskog odbora i vijeća te
skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i
poznavanja djelatnosti osnovnog školstva.
(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smije od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA
Članak 87.
Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja
predsjedavatelji vijeća i skupa radnika :
-

sazivaju sjednicu vijeća odnosno skup radnika
predsjedavaju sjednicom odnosno skupom radnika
utvrđuju broj nazočnih na sjednici vijeća odnosno skupu radnika
u suradnji s tajnikom osiguravaju popis glasača i izradu odgovarajućeg broja glasačkih
listića i glasačkih kutija
neposredno uručuju, uz evidenciju, glasački listić pojedinom glasaču
osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja
GLASOVANJE

Članak 88.
(1) Na početku sjednice vijeća odnosno skupa radnika predsjedatelj iznosi podatke o kandidatima
za ravnatelja i omogućuje nazočnima raspravu.
(2) Na završetku rasprave pristupa se glasovanju popunjavanjem glasačkih listića. Glasovanje je
tajno.
(3) Na glasačkom listiću ispisuje se način njegova popunjavanja.
(4) Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici vijeća i svi radnici škole nazočni
na skupu radnika.
(5) Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću
kutiju.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 89.
(1) Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika javno
prebrojava glasove.
(2) Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
(3) Nakon prebrojavanja i zbrajanja glasova predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa
radnika javno priopćuje nazočnima rezultate glasovanja i promovira kandidata s najvećim
brojem glasova.
(4) Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja
prema članku 30. ovoga statuta.

PISANI ZAKLJUČAK
Članak 90.
(1) Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi pisani zaključak o
stajalištu vijeća, odnosno skupa radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na funkciju ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i radnika u školskom odboru da kod imenovanja
ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju za imenovanje promoviranog ravnatelja
(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika.

DOSTAVA ZAKLJUČKA
Članak 91.

Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani
zaključak iz članka 90. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 92.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika školski
odbor imenuje za ravnatelja kandidata s liste. Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor
donosi javnim glasovanjem u skladu s člankom 63. stavkom 4. ovoga statuta. Odlukom o
imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja. Za imenovanog kandidata Škola
dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog
kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti.
(2) O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik školskog odbora izvješćuje sve
sudionike natječaja za imenovanje ravnatelja prema članku 42. Zakona o ustanovama.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 93.
(1) Nakon početka mandata između Škole i ravnatelja sklapa se ugovor o radu.
(2) Predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem sklapa ugovor o radu na pet godina u
punome radnom vremenu.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 94.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
- vodi poslovanje Škole
- sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
- utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
- zastupa i predstavlja Školu
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima
- skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
- surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
- odlučuje o prigovoru i žalbi u upravnim stvarima i prigovoru u neupravnim stvarima
- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
- imenuje povjerenstvo i druga radna tijela za izradu pojedinih akata ili obavljanja poslova
važnih za školu
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i
program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine
- određuje učitelja za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni učitelj zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
- imenuje razrednike
- provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
- osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
- saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika

-

-

sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu samostalno ili uz prethodnu
suglasnost školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa
odlučuje i sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina i pokretne imovine te o investicijskim radovima do 100.000,00 kuna, a preko
100.000,00 kuna uz suglasnost osnivača
dostavlja uredu državne uprave statut u roku do osam dana od dana donošenja
izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti
razmatra predstavke građana u svezi s radom škole
izvješćuje školska tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 95.
(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt tijela škole, osim pojedinačnih akata čija se
valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili
podzakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo. Ako i poslije upozorenja tijelo
škole ne promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu
koje obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole da takav akt obustavi od
izvršenja.
(2) Do ocjene nadzornog tijela o validnosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti
odredbe toga akta.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 96.
(1) Ravnatelja razrješava školski odbor.
(2) Ravnatelj može biti razriješen:
- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
- kada krši ugovorne obveze
- kada zanemaruje obveze poslovnog i stručnog voditelja Škole
- ako mu je izrečena sigurnosna mjera obavljanja dužnosti
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3) Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, određuje ravnatelju da se u roku
tri dana očituje o tim razlozima.
(4) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka
3. ovoga članka, školski odbor odlučuje o razrješenju.
(5) Kada školski odbor razmatra razrješenje ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog inspektora,
prijedlog će razmotriti u roku do 15 dana od dana primitka prijedloga.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama,
aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja ponudit će razriješenom ravnatelju sklapanje
sporazuma o prestanku ugovora o radu.
(7) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o
ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost
školskog odbora, razriješenom ravnatelju će otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec
dana.
ZAMJENA RAVNATELJA

Članak 97.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru
škole zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana učiteljskog vijeća koji se prethodno
suglasi s imenovanjem.
(3) Ravnateljeva zamjena obavlja u okviru škole poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do
ravnateljeva povratka.
(4) Ravnateljeva zamjena može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu imenovanu za zamjenu ravnatelja i
imenovati drugoga člana učiteljskog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 98.
(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovan učitelj ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati učitelj ili stručni suradnik kojemu je kao
izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
(4) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(6) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja
dužnosti ravnatelja imenovati drugog učitelja ili stručnog suradnika.
(7) S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 99.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj može
za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
(4) Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.

3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- učiteljsko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 100.

UČITELJSKO VIJEĆE

Članak 101.
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika
- zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici
Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
- utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave (gradskog ureda) i roditelja učenika uvjete
i način pohađanja stranog jezika u drugoj školi
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 102.
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2) Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda i
ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu učitelja kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 103.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda
- izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
- podnosi izvješće o radu razrednog vijeća učiteljskom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje roditelje učenika o izboru učenika za čelnika razrednog odjela
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

IV. OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA
Članak 104.
(1) U Školi se poslovi obavljaju prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju.
(2) Ugovore iz stavka 1. ovoga članka sa zainteresiranim osobama sklapa ravnatelj.
RADNICI ŠKOLE
Članak 105.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
(2) Radnici Škole su učitelji, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 106.
(1) Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja
i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Učitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili nadležnom državnom odvjetniku za
počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 107.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.

V. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 108.
(1) Dijete postaje učenikom upisom u školu.
(2) Upis djece u prvi razred Škola provodi prema planu upisa koji je donio ured državne uprave u
županiji (Gradski ured Grada Zagreba).
(3) Škola će upisati u prvi razred dijete koje je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina
života, koje je hrvatski državljanin ili koje ima status azilanta. Dijete – stranca koje je do 1.
travnja tekuće godine navršilo šest godina života, Škola će upisati u prvi razred ako mu je
odobren stalni boravak, privremeni boravak ili mu je odobrena privremena zaštita.
(4) Škola će prema rješenju ureda državne uprave u županiji (Gradskog ureda Grada Zagreba)
upisati i dijete u prvi razred koje do 31. ožujka tekuće godine nema šest godina života.
(5) Sve pravne poslove u ime i za račun učenika poduzima roditelj ili skrbnik.
PRAVO UPISA
Članak 109.

U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članka 108. ovoga statuta za koju je stručno
povjerenstvo utvrdilo da su sposobna započeti s redovitim osnovnim školovanjem.
ROKOVI UPISA
Članak 110.
(1) Redovni upis u prvi razred Škola provodi u svibnju i lipnju. Izvanredni upis provodi se do
početka školske godine.
(2) Redovni upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava, koje imenuje ravnatelj.
PODATCI ZA UPIS
Članak 111.
(1) Kao relevantni podatci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matice rođenih,
domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podatci koje Školi
dostavi ovlašteno stručno ili upravno tijelo.
(2) Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 110. ovoga statuta prikuplja dopuštene osobne
podatke o djetetu te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja učenika i
unošenje podataka u pedagošku dokumentaciju.
EKVIVALENCIJA INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U
ŠKOLI
Članak 112.
(1) Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje
temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za
priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i
dopušteni zahtjev i uz njega priložiti:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
(3) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 113.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje učiteljsko vijeće rješenjem.
(2) Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 114.
(1) Učenik koji je pohađao drugu osnovnu školu može prijeći u ovu Školu i nastaviti školovanje u
okviru istoga programa.
(2) O zahtjevu učenika za prelaskom i nastavkom školovanja o ovoj Školi odlučuje rješenjem
učiteljsko vijeće.
(3) Nakon upisa učenika Škola će izvijestiti drugu osnovnu školu o obavljenom upisu i uz dostavu
rješenja zatražiti od te škole ispis učenika i dostavu prijepisa ocjena.
ISPIS UČENIKA
Članak 115.

Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, ispisuje
učenika u roku do sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu Školu i u
matičnoj knjizi upisuje nadnevak ispisa iz Škole.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 116.
(1) Učenik ima pravo:
- na zaštitu osobnih podataka
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati učiteljima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(2) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 117.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj ili skrbnik.
(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u
čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
(3) Roditelj ili skrbnik može više puta tijekom nastavne godine opravdati izostanak učenika, ako je
pravodobno podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri dana roditelj ili skrbnik opravdava samo
liječničkom ispravom.
(5) Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema
odobrenju :
- učitelja s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- učiteljskog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 118.
(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, pravobranitelja za djecu i
zavod (centar) za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 119.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.

(2) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje učitelj nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 120.
(1) Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta upućuju se na dopunski nastavni rad.
(2) S dopunskim nastavnim radom započinje se odmah nakon završetka nastavne godine.
(3) Ako se učeniku četvrtog do osmog razreda nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi
prolazna ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(4) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
(5) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje
odredi učiteljsko vijeće.
(6) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz
stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne ispite.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 121.
(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 120. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA
Članak 122.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela prema obilježju nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
učiteljsko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 123.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 124.
(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 125.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.

PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 126.
(1) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje učiteljsko vijeće uz njihovu suglasnost.
(3) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(4) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz vladanja može u roku
do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 121. do 125. ovoga Statuta.
(6) Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
KONAČNOST OCJENE
Članak 127.
(1) Ako je povjerenstvo iz članka 126. ovog statuta kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo
prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje se na zakonski dopunski
nastavni rad.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 128.
(1) O tijeku polaganja ispita pred povjerenstvom vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi stalni član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 129.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 130.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, razredno vijeće upućuje na polaganje predmetnog ili razrednog
ispita.
(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se :
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 131.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.

(3) Rokove polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje razredno vijeće.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim učiteljem.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim učiteljima.
(3) Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 133.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 131. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 134.
(1) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo polaganje
ispita nakon prestanka razloga spriječenosti.
(2) Teret dokazivanja razloga iz stavka 1. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 135.
(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
(2) Učeniku koji se tijekom nastavne godine ispiše iz škole zbog odlaska u inozemstvo izdaje se na
njegov zahtjev potvrda o uspjehu (prijepis ocjena) prema članku 159. Zakona o općem
upravnom postupku.

POHVALE I NAGRADE
Članak 136.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Pohvale su:

-

Članak 137.

usmene pohvale
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
istaknuće, uz privolu učenika, njegovih podataka u medijima i na prigodnim
manifestacijama.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

Članak 138.

-

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl
putovanja na stručne, kulturne ili športske događaje

- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 139.

Pohvale i nagrade iz članaka 137. i 138. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 140.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 141.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko vijeće.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 142.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 143.

(1) Pisana pohvala iz članka 141. i pisana isprava iz članka 142. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje učiteljsko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.

VI. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 144.
(1) Razredni odjel formira se od učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istoga
razreda.
(2) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(3) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(4) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 145.
(1) Svi čelnici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 146.
Vijeće učenika:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate
u obrazovanju
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- raspravlja o donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 147.
(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i učiteljsko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 148.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
ili skrbnicima učenika putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja i skrbnika o
učenikovim postignućima te pedagoškim mjerama.
(2) Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
(3) Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelja i skrbnika sa svim sadržajima
obuhvaćenim nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na
školskim mrežnim stranicama, obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
međupredmetima i/ili interdisciplinarnim i posebnim programima.
(4) Za sudjelovanje učenika u nekom od sadržaja iz stavka 3. ovog članka roditelji daju
suglasnost.
(5) Za uključivanje učenika u izbornu nastavu i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge
aktivnosti izvan područja poslovanja škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 149.
(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
OBVEZE RODITELJA
Članak 150.
(1) Roditelj odnosno skrbnik dužan ju ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu
preuzimati u dogovoru sa Školom.
(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelj i skrbnik sudjeluju
u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
- prehrane učenika
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
Roditelj odnosno skrbnik obvezan je Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 151.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 152.

(1) Roditelji učenika na početku školske godine na prvom sastanku razrednog odjela iz svojih
redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.
KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 153.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.
(3) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 154.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
etičkog kodeksa i kućnog reda
- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima
odgojno-obrazovnog rada
- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i
izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.

VIII. JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 155.
Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja
usluga
- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov
zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga
- obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te
mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad školskih
tijela
- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju medijima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata te drugih propisanih informacijama na svojim
mrežnim stranicama.
- obavješćivanjem medija o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i
omogućavanja im nazočnosti na skupovima.

IX. POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 156.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima učenika, roditelja, drugih građana
i pravnih osoba upućenih Školi
- osobni podatci o učenicima, roditeljima i radnicima Škole
- podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podatci o poslovnim rezultatima
- podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 157.
(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

X. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 158.
(1) U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu
zadaća od javnog interesa i svih javnih obveza škole.
(2) U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je
ispitanik dao privolu.
(3) Osobni podatci će se u Školi obrađivati zakonito i pošteno.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 159.
(3) Svakome je u Školi zabranjena obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada
genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca,
podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji
pojedinca.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrada osobnih podataka je dopuštena ako je:
a) ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Škole ili
ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u
mjeri u kojoj je to odobreno u okviru pozitivnog prava ili kolektivnog ugovora;
c) obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 160.

(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji potreba za redovnom zaštitom osobnih podataka, on treba
osigurati zaštitu radom službenika za zaštitu podataka.
(2) Ravnatelj uređuje poslove službenika za zaštitu podataka sklapanjem ugovora o radu ili
ugovora o djelu.
(3) Kada ne postoji mogućnost uređivanja poslova službenika za zaštitu podataka prema stavku 2.
ovoga članka, ravnatelj može s drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.

XI. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 161.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev :
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 162.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena
bilješka, a kada je podnesen putem elektronske komunikacije, zabilježit će se kao pisani
zahtjev.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 163.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 162. ovoga statuta odlučit će se najkasnije u roku do 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj
informaciji prema propisima i pod redovnim okolnostima.
(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti javnog
interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
(4) O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 164.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacija, on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
(2) Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu,
ugovora o djelu, ili ugovora o volontiranju.
NADOKNADA

Članak 165.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknada
stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje školski odbor kod donošenja financijskog
plana.

XII.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 166.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode
u opasnost život ili zdravlje ljudi.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana
na čijem području Škola djeluje.
OBVEZE UČITELJA I PROGRAMI RADA
Članak 167.
(1) Učitelji su dužni prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša, odnosno
u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.

XIII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 168.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 169.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
(2) Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se financijskim planom.
(3) Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola
će koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
DOBIT I GUBITAK
Članak 170.
(1) Kada škola o obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti.
(2) Ako Škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.

XIV. ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 171.
(1) Učiteljsko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće) rade
na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema planu rada.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.

SAZIVANJE I PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM
Članak 172.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- učiteljskog vijeća, ravnatelj
- razrednog vijeća, razrednik
- vijeća roditelja, predsjednik vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- vijeća učenika, predsjednik vijeća učenika.
(2) Kada ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu sazvati sjednicu ili predsjedavati
sjednici, ovlaštene su ovlastiti člana vijeća za sazivanje sjednice i predsjedavanje sjednicom.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 173.
(1) Predsjedavatelj sjednice na početku sjednice utvrđuje se broj nazočnih članova.
(2) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 174.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom
odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.
(3) Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
(4) Članovi vijeća glasuju tajno ispravnim popunjavanjem glasačkog listića. Glasačke listiće
priprema i na njima ispisuje način glasovanja tajnik škole.
(5) Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 175.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XV.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA

Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik

Članak 176.

-

odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 177.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- pravilnik o radu
- pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- pravilnik o zaštiti na radu
- pravilnik o zaštiti od požara
- pravilnik o radu školske knjižnice
- pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- pravilnik o jednostavnoj nabavi
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 178.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 179.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
(2) Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom pojedinom
aktu nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 180.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 181.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 161. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 182.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose školski odbor, školska vijeća i ravnatelj.
(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 183.

Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 184.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole od 10. listopada 2016.
godine (Klasa: 602-01/16-01/6; Urbroj: 2129-26-02-16).

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
_________________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ___________________, a stupio je na snagu
_______________.
RAVNATELJ
_______________________
Klasa: 012-03/19-01/
Urbroj: 2129-26-03-19

Nacrt
Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99., 35/08) te članka 98.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14- RUSHR, 152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole
''Grohote'' Grohote uz prethodnu suglasnost Splitsko dalmatinske županije (veza KLASA: ______________,
URBROJ: _______________) od ___________., na sjednici održanoj dana ___________ donosi

STATUT OSNOVNE ŠKOLE ''GROHOTE'' GROHOTE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način odlučivanja
tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenika, učitelja i
roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole ''Grohote'' Grohote (u daljem tekstu:
Škola).
Izrazi u ovom Statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.

Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti
i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija ( U daljnjem tekstu: osnivač) temeljem Odluke Vlade
Republike Hrvatske (KLASA:602-02/01-01/01; URBROJ.5030108-02-1) od 24 siječnja 2002. godine i
Odluke Ministarstva prosvjete i športa o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama osnovnog školstva od
20veljače 2002. godine (KLASA:602-02/02-01/164;URBOJ.532/1-02-1)
Škola je pravni slijednik Osnovne škole „ Ante Vidan“ Grohote.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola ''Grohote''.
Sjedište Škole je u Grohotama , Podkuća 28.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište, te na drugim zgradama u kojima i ako obavlja
djelatnost.

Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, kojem je uz rub
ispisano Republika Hrvatska , naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske a služi za ovjeru javnih isprava koje izdaje Škola
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 23 mm, na kojem je uz rub ispisano: Republika Hrvatska,
naziv i sjedište Škole a u sredini je otvorena knjiga i služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole
Za redovito administrativno –financijsko poslovanje , prijam i otpremu pošte te ovjeru podataka Škola Ima:

3. jedan pečat pravokutnog oblika, širine 35 mm i dužine 62 mm koji sadrži naziv i sjedište škole a
služi za financijsko poslovanje Škole
4. jedan prijemni pečat pravokutnog oblika , širine 35 mm i dužine 70 mm koji sadrži naziv i sjedište
Škole
5. O broju i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u obavljanju javnih ovlasti
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
.
Pečat iz stavka 1. točka 3. i pečat iz stavka 1. točka 4. koristi se u svakodnevnom poslovanju Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz
reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata za osobu koja zamjenjuje ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju duže spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl) kandidata za osobu koja zamjenjuje
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja određuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o određivanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku od tri (3)
dana od donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole iz članka 10. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija o
učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava,
- izdavanje potvrda,

-

upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–Maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o pravima,
obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih fizičkih ili pravnih osoba
dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova,
a sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o
dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima
odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika,
plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
na prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada
tekuće školske godine.

Članak 13.

Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, a određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula
i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu
određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem
Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u
skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Za predmetnu nastavu, odnosno za učenike od V. do VIII. razreda u jednoj smjeni.
Za razrednu nastavu, odnosno učenike od I. do IV. razreda u jednoj smjeni.
Promjene u radu i organizaciji Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima,
osnivaču i uredu državne uprave.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno
godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne
predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja odlukom Ureda državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja u Školi se može ustrojiti produženi boravak učenika uz odobrenje osnivača.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja
individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i
razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim kurikulumom, a
temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima može se
priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.

Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu
ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni
predmet.
Školska zadruga

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji su
rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole

Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu Žrnovnice, Donjeg Sitnog, Gornjeg Sitnog i Dubrave s čijih područja
učenici pohađaju Školu. U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke i humanitarne manifestacije,
sportska natjecanja i dr..
Sportski klubovi i društva

Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.

Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja, škola
može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti
prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.

Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma, nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih
Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti je u
funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole u Grohotama
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole od prvog do
osmog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s
potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove
tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće
objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom
vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika. Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi,
unutarnjem i vanjskom prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa
učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja, način postupanja prema imovini i druga pitanja važna za
unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i
obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe
koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih jednog (1) člana imenuje i razrješuje radničko
vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana, a ostalih šest (6) članova imenuje i razrješuje:
- Učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- Osnivač tri (3) člana.
Zapreke za članstvo u Školskom odboru
Članak 29.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.

Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi nazočni
na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo
svoju kandidaturu.
Članak 32.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski odbor.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu
prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora
biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora

2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. prezime i ime kandidata kandidata
Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje mu
glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda
postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.

Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće će imenovati dva
(2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova članova Učiteljskog vijeća koji su pristupili
glasovanju.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u
Školski odbor.

Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugog roditelja, osim ako je roditelj
istodobno i radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u
skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja Vijeće roditelja će imenovati jednog (1) kandidata koji je dobio
najveći broj glasova članova Vijeća roditelja koji su pristupili glasovanju.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
 izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 verifikacija mandata članova Školskog odbora



izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku dalje
vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o radu
školskog odbora.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov
zamjenik.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora dužan je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i materijalima
za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim
pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku
određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.

Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.

U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanja na sjednici Školskog odbora

Članak 48.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena
odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala,
predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima
se raspravlja.

Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod
broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.

Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1.
ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove Školskog odbora
koje imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.

Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje
ima samo jednog člana.
Članak 55.

Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku
od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru i
ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u
Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze
odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom
Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora

Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.

Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj
županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski
odbor
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire
njegovo izvršavanje,
- donosi i nadzire financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog
ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora

specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te investicijskim radovima čija je
vrijednosti iznad 70.000,00 kn do 100.000,00 kn
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 100.000,00 kn
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 59.

Uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovog članka ravnatelj
škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u ''Narodnim novinama'' i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije vrijeme na koje se
imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima, te rok u kojem
se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno utvrditi je li:

-

dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno
projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika : 5 bodova za osnovnu razinu
7 bodova za višu razinu
-znanje drugog stranog jezika: 4 boda za svaki strani jezik neovisno o razini
-osnovne digitalne vještine: 5 bodova neovisno o razini
Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 3 boda za jedan projekt, a 1
bod za svaki dodatni projekt.

Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj
bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.

Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program
rada
za
mandatno
razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,

osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora
iz
stavaka
2.
i
3.
ovog
članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.

Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja
Članak 72.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,

- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite
radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža
4. sporazumom ravnatelja i školske ustanove
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka
radne sposobnosti za rad
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješi ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1.,
točke 3. i 4. ovog statuta prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese
svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od
najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja ako se
ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim
glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako
smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu
postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točke 3. i
4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec (1)
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će
natječaj za izbor ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.

Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.

Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.

Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni
iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino pitanje u
odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.

Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog
pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i Pravilnik o radu
Članak 92.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom
o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine navršila šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine
nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave u Splitsko –
dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja.

U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.

Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primejerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.

Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev
za
priznavanje
inozemne
obrazovne
kvalifikacije
mora
sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa
i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika
Članak 100.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te izradi i provedbi kućnog reda
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.

Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.

Izostanak učenika s nastave
Članak 102.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 105.

Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i nedovoljan
(1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.

Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 111.
ovoga statuta.
Članak 108.

Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.

Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit

Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više predmeta
upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odredbama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.

Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad
Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik
dužan pohađati.

Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 113.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.

Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu, Škola uz
odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na
dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učeniku koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili nastavnom
predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj
aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se umjesto
ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani sportaši

Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja.

Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima

Članak 120.

Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole,
mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Pohvale su:

-

Članak 121.

usmene pohvale
pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.

Nagrade su:

-

priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.

Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.

Članak 122.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj
glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u
Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 126.

Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.

Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama
Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim
sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati
suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima
koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja

do izbora predsjednika Vijeća

Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.

O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat
Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeće o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije Skup
(zbor) radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko
vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju njegove
spriječenosti predsjednik Školskog odbora.

O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina škole
Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA

Opći akti
Članak 152.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Poslovnik o radu Školskog odbora
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencija
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata
Članak 157.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u
zakonskim odredbama.

skladu sa

Inspekcijski nadzor
Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnim radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor
Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA: ___________________,
URBROJ:_______________________ od______________
i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Grohote koja je objavljena na oglasnoj ploči
škole________________ i stupila na snagu__________________________
(veza KLASA:_____________________;URBOJ:_________________________
Na ovaj Statut osnivač je
dao suglasnost zaključkom Županijske
KLASA:__________________________;URBROJ:________________________
usvojen na ______sjednici od__________________________________________.

skupštine

Predsjednik Školskog odbora

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,
86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) Školski odbor je uz prethodnu
suglasnost Splitsko-dalmatinske županije
KLASA:___________________ UR.
BROJ ______________od dana ______________, na sjednici održanoj
__________________, donio:

STATUT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti
i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i
roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Hvar (dalje u
tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i
odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Hvar.
Sjedište Škole je u Hvaru.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se 10. svibnja, na dan Sv. Prošpera, a način obilježavanja
određuje se godišnjim planom i programom.
Članak 6.
Škola ima:
1. Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm,
na kojem je uz rub ispisano: Republika Hrvatska, naziv i sjedište Škole, a u
sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. Jedan pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole, a u sredini je otvorena knjiga.
3. Jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži
naziv i sjedište Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola
izdaje i akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.

Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će
zamjenjivati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zamjene ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim
glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja
čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu
ploču u roku tri dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i
mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika
učenika, drugih fizičkih ili pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem
upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim
propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja
poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar
rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po
razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, planove rada
učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma na prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski
odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, a određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili
modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove
kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem
Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama
Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene (jutro, popodne), o čemu
odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima,
roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i
specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem
planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja
različitih interesa i potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika
rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu
ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni
predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s
drugim Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad
s učenicima, u skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada
te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog
kurikuluma, nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata
propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno
knjižnične djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike
Škole.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu
s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u
skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada
Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove
tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće
objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole

U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne
djelatnosti u Školi nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću
učenika prema kojemu se dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko
vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest imenuje i razrješuje :
- Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.

Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u
birački popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako
da zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se
nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića
i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja će dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće
odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika
roditelja u Školski odbor.
Članak 38.

O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo
svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja
odlukom imenovati u Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15
dana nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje
četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki
član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi
Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu
glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice

-

priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim
odredbama i odredbama ovog statuta

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski
odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će
predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to
traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a
radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog
odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju,
najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama
koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na
oglasnu ploču Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora
može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju
elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva
pristigla očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici
nazočna potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog
odbora ili u skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi
se na raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju
kojih se donosi određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj
dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se
prijavili, osim ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za
vrijeme njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod
broja potrebnog za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti
dodatne podatke ili isprave i u drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih
članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu
sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno
glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem ili tajnik Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se
završi određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.

Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati
sastav odnosno kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u
povjerenstva ili radne skupine osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja
sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2.
podstavaka 1. ili 2. članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode
se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata
prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno
prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za
članove Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno
radničko vijeće imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja
razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj
Školi, najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje
učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati
poslove učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim
radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u
skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti
član Školskog odbora

Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
može dati najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje
člana Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova
Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na
način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može
biti ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz
razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim
propisima Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz
mišljenje Vijeća roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje
Vijeća roditelja i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe

radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje
radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale
pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od
70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine bez
obzira na njenu vrijendost,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog
suradnika u Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje
pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga
članka ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij
za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke
1. ili stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja
dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete
za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj
59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a
kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na
natječaj koji ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o
ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od
45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za
ravnatelja dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu
utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju
stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog
jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika
odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o
završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom
ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno
diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih
znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske
unije dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu
Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili
ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika : 5 bodova za osnovnu razinu
7 bodova za višu razinu
-znanje drugog stranog jezika: 4 boda za svaki strani jezik neovisno o razini
-osnovne digitalne vještine: 5 bodova neovisno o razini
Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 3 boda za
jedan projekt, a 1 bod za svaki dodatni projekt.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja
je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru )
radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj javio samo jedan kandidat
odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak
najveći broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno
skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi
kandidati koji ostvaruju jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili
najveći jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba
odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj
bodova, a dva ili više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u
daljnju proceduru upućuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili
jednak drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu
koja ima najveći broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Članak 66.

U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju
se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i
odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća
kojeg Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja
vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran
od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i
skup (zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog
glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih
je imenovalo u Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se
izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja
Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja
koju je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj
glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se
provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru)
radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena
i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s
najvećim brojem glasova, osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem
glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se
ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo
prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova,
a dva ili više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom
propisu glasovanje se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti
prema posebnom propisu.

Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu
glasova nazočnih na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru)
radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
(zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali
na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima
6. i 7. ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice
Školskog odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi
ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili
stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za
vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih
poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
na natječaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati
mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne
ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog
odbora ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti
ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog
suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati
poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju
kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar
uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na
zakonu, podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi, a samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na
vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi
njegova radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi

prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako
se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da
radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu
prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika
radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
otkazuje radniku koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih
obveza iz radnog odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja ,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko
70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti
osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15
godina života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog
nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i
drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata
ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i
najmanje 15 godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima
propisanim Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se
uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu
ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora
koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u
roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog
opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1.
ovog statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u
pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u
članku 75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju,
obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o
navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri dana
koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za
očitovanje ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje
ravnatelja članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda
mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani
Zakonom o ustanovama i člankom 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od
30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku
75. stavku 1. točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.

Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je
podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom
prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o
radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana
imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij
javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz
točke a) ovoga stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim
poslovima, potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog
predmeta i ocjeni iz vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz
nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije
ocjene nedovoljan na kraju nastavne godine,

- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama
i oglasnoj ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom
odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili
razrednika utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili
stručnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili
drugim općim aktom nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za
rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni
nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima
propisanim pravilnikom koji donosi ministar.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno
osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu
sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog standarda
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna
postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim
i podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim
odredbama, pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika
Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih
šest godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31.
ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i
sukladno rješenju ureda državne uprave
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne
uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se
može upisati u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to
ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.

Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već
započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno
povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za
djecu koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno
skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine,
koji su značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista
učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge
odgovarajuće inozemne obrazovne kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju
pisanog zahtjeva roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti
obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika odnosno najkasnije do početka
drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.

U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje
učenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu
školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred
koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih
sadržaja u skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa i odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike
odgojno-obrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim
radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih
suradnika, ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i
Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite
zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite
prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili
duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.

Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2.
ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način
kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja
obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog
kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1.
ovoga članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno
stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri
radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo
unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik
uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima,
škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo,
kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za
pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima
1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2.
ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja,

liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od
pet dana od povratka učenika na nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ,
dovoljan (2) i nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od
dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u
pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i
učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski
nastavni rad iz članka 111. ovog statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog
dijela, o čemu odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom
dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita
prema odluci Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim
planom i programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.

O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja
ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz
pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja
ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz
jednog ili više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju
izostanke učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi
učenik može polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske
godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog
ispita Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama
ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od
tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se
odredbe članka 108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva
nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju
znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po
nastavnim predmetima.
Dopunski
nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu
zaključuje prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada
ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem
školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda

Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više
nastavnih predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza
tekuće školske godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže
popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka
108. ovog statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit,
ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno
zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju,
može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta
ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi
Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.

Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o
športu, posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se
pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog
programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a
mogu polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u
Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna
tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su
dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 124.

Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese
učenika razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog
odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora
rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
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 za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –
obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru
glede statusa i položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i
interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik
uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
učenika tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.

Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima
obuhvaćenima nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su
objavljeni na mrežnim stranicama Škole; obveznim i izbornim nastavnim
predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima i/ili modulima,
izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima
koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu
suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se
odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za
vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog
prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja
učenika svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom
izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti
ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa
svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se
neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili
kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika
Vijeća roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja
pristupa se javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika
Vijeća roditelja na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa
rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg
plana i programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije
radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom
odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –
obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o
svim pitanjima od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti
razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik
Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja
privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina
nazočnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća
roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo
Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se
izvijestiti učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti
funkciju radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze
radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se
pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju
radničkog vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona
o radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.

Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup
radnika dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u
roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih
radnika javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta
određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici
Škole, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju
poslova članova Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih
podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom
postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne
posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju
te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s
propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu
godinu donosi Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska
izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole
rade na sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim
planom i programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao
dan početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i
radnika donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako
provođenje tih akata nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta,
nastupom određene činjenice ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu
sa zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 158.

Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim
zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i
druge nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 29. ožujka 2016.g.
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na
snagu _______________.

KLASA: 012-03/19-01/1
UR.BROJ: 2128-25-19-01-1

Predsjednica Školskog odbora
Natalija Šćepanović

Ravnateljica Škole:

Nada Jeličić

Prijedlog Statuta
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17,
68/18) Školski odbor Osnovne škole Supetar uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije dana _______donosi :

STATUT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Supetar (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo).
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole dr. Jerko Radmilović.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Supetar.
Sjedište Škole je u Supetru.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima dvije područne škole i to:
Područna škola u Nerežišća i Područna škola u Sutivan.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole i jedan štambilj četvrtastog oblika širine 40 mm i dužine 70 mm koji sadrži naziv i
sjedište Škole.

Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz reda članova Učiteljskog vijeća koja će mijenjati ravnatelja u slučaju spriječenosti
predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) osobu iz reda članova
Učiteljskog vijeća koja će mijenjati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene ravnatelja.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovrajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postigunućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda

upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva
te drugim posebnim propisima.
-

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa
i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, potrebno je informirati roditelje i pribaviti njihovu
pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu. U jednoj smjeni radi Područna škola u Nerežišćima, a u
dvije smjene radi Škola u Supetru i Područna škola u Sutivanu, koje se tjedno izmjenjuju, o čemu
odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.

Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim
učionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole
te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostorima i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola
ustojava produženi boravak učenika.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava
Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole

Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljvanju za obavljanje odgojno-obrazovnih
poslova.
Izleti i ekskurzije
Članak 22.
Radi upotpunjvanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnim odjelima.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do
osmog razreda.
U područnim odjelima organizira se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do četvrtog razreda.
U područnoj školi Nerežišća organizira se produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog
razreda sukladno članku 16. ovog statuta.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,

Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije

radnik Škole,
-

osnivač tri (3) člana samostalno.
Zapreke za članstvo u školskom odboru

Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom propisu.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred imena i prezimena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata za člana Školskog odbora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za
te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski
odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom
imenovati u Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
• izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

• verificiranje mandata članova Školskog odbora
• izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4)
godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
• saziva sjednice Školskog odbora
• utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
• priprema i razmatra materijale za sjednicu
• vodi sjednice Školskog odbora
• skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.

Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se
pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču Škole u
roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena
odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj materijala,
predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima
se raspravlja.

Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u drugim
opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova smanji ispod
broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Nova sjednica Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.

O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.

Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku
1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa

6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa zaključkom
tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole
ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje
Vijeća roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja i nadzire njegovo izvršavanje,

- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da
je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 100.00,00 do
200.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti
Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja
ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje
drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o
osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.

Natječaj za ravnatelja
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti
prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji
od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom indeksa o završenom kolegiju osnovnih
digitalnih vještina, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili
ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji
stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz
područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na
projektu.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika : 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: 1 bod za najmanje tri (3) projekta.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat, odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili
više kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u
roku od petnaest (15) dana od dana stupanja Odluke na snagu.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.

Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite
radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 100.00,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.

Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom 75.
ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 83.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.

Članak 84.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana odnosno do
popunjenja po natječaju.
Članak 85.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 86.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 87.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole,
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene nedovoljan
na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 88.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma,
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj,
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 89.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 90.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan
za obrazovanje.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 92.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 93.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.

Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, Pravilnikom
o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 94.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika
Članak 95.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 97.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 98.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 99.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se učenik preseli iz jednog mjesta u drugo, Škola je dužna
upisati učenika neovisno o danu podnošenja zahtjeva.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika
Članak 100.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obveze učenika
Članak 101.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,

-

poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu,
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva,
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika

Članak 102.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 103.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 104.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se:
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 105.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 104. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 104. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga članka
obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće
potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1).
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika,
učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 112. ovog statuta.
Članak 109.
Ispit iz članka 108. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.

Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja
Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Dopunski nastavni rad
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi
prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 113.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Iznimno u viši razred može prijeći i učenik od 1. do 3. razreda osnovne škole koji je nakon
dopunskog nastavnog rada iz jednog nastavnog predmeta ocjenjem ocjenom nedovoljan (1).
Popravni ispit
Članak 114.
Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.

Članak 115.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 116.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 117.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom
odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita
nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 119.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu
Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se
učenik nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 120.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 121.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.

Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 122.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 123.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 124.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 125.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Glasovanje je javno.
Članak 126.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika
Članak 127.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika
Članak 128.

Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 129.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 130.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 131.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama
Škole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim
sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati
suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima
koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 132.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.

Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 133.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 134.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 135.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 136.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 137.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
Članak 138.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 139.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima
od općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 140.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 141.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA

Sindikat
Članak 142.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 143.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 144.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 145.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 146.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 147.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 148.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE

Imovina Škole
Članak 149.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 150.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada odnosno
županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:

- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 151.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 152.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 153.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti
Članak 154.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 155.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.

Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 156.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama
sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Pojedinačni akti
Članak 157.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 158.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 159.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor
Članak 160.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom
Članak 161.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor
Članak 162.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge
nadležne institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 163.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 164.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od dana 21.travnja 2016.godine.
Predsjednica Školskog odbora:
_________________________
DIJANA IVELIĆ
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole dana____________,a stupio je na
snagu _______________.
Ravnateljica Škole:
______________________
DUBRAVKA MENJAK,prof.
KLASA:021-04/19-01/1
URBROJ:2104-31-01-19-01
U Supetru, 8.ožujka 2019.godine

Na temelju članka 54., stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.)
Školski odbor Osnovne škole Ante Anđelinović, Sućuraj na sjednici održanoj 28.
siječnja 2019. donosi

PRIJEDLOG STATUTA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti,
ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera,
položaj, prava i obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za
djelatnost i rad Osnovne škole Ante Anđelinović, Sućuraj (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe
oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda
te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik društveno pravne osobe Osnovne škole Ante Anđelinović,
Sućuraj koju je osnovala Općina Hvar svojom odlukom br.01-3458/4-59 od 22.prosinca
1959. godine.

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Ante Anđelinović, Sućuraj.
Sjedište Škole je u Sućurju.
Puni naziv Škola ističe se na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima svoju područnu školu Bogomolje.

Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat okruglog oblika, promjera 37 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i
sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske;
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 23 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i
sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske;
3. jedan pečat okruglog oblika, promjera 37 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i
sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se ilustracija otvorene knjige;
4. jedan pečat okruglog oblika, promjera 23 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i
sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se ilustracija otvorene knjige;

5. jedan prijamni štambilj četvrtastog oblika, širine 34 mm i dužine 74 mm, koji
sadrži naziv i sjedište Škole.
Pečatima iz stavka 1. točka 1. i 2. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje
Škola izdaje i akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečati iz stavka 1. točka 3. i 4. ovoga članka služi za redovito administrativnofinancijsko poslovanje Škole.
Prijamni štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja
Škole zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za zamjenika
ravnatelja određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zamjenika ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u
roku tri ( 3 ) dana od donošenja
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu lipnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih te
odgoj i naobrazbe u programu predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike
obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s
učenicima i vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i
vođenje evidencija o učeničkim postignućima

-

izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
izdavanje javnih isprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički
elektronički upisnik ustanova.

Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na
temelju javnih ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili
skrbnika učenika , te drugih fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama
Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih
dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja
poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar
rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan
stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 7.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima , nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog
obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima. Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima,
aktivnostima, modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je
izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje
Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima,
roditeljima i osnivaču.

Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim
mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati
za obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog
nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje
ministar u skladu s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja
i obrazovanja.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja
obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja
zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i
školskim kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika
rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u
izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u
promet proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se
uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola
surađuje s drugim školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim
osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici
pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska
natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim
propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje
odgojno-obrazovnih poslova.

Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva
osnovnoškolskog obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i
ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom
godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja
nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o
izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu. Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u
područnom odjelu.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
učenike od prvog do osmog razreda.
U područnom odjelu nastava se izvodi za učenike od 1. do 4. razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana
i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s
potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i
školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove,
računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove
tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće
objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski
odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i
vanjskom prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih
odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno
neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način
postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u
skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.

Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću
učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u
Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko
vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
- učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke
za imenovanje prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda
učitelja i stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim
glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog
odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog
odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio
kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača
u birački popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se
nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata,glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je
tijekom izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće
imenovati u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi
nazočni na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća
roditelja istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam
istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za
ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja
imenovati u Školski odbor.
Članak 39.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od
15 dana nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do
izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i
traje četiri ( 4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran
svaki član Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4)
godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
članovi Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio
većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora
predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama općih akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene
Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora
zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu,
Školski odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će
predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju
njegove spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to
traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.

Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a
radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora
ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po
potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim
osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na
oglasnu ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog
odbora može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja
svim članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim
putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku
sva pristigla očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno
prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata prema stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje
se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj
Školi, najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika
u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati
poslove učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja
na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole

8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
može dati najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana
Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća
roditelja.
Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na
način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje
privremeno zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti
ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za
članove Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor
raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili je te poslove obavljao na način koji
nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora
odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u
dogovoru s ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog
odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 5 dana od dana
održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno
da se obavi određena zadaća.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu,
odnosno pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora
imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi
zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine
imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i
provedbenim propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za
rad i sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i
obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati
suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora
ravnatelja ponavlja se.
Članak 60.

Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1.
točkama a, b, i c ovoga članka ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni
četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1.
podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja
obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je
uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj
59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset
dana (60) prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole.
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program
rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje
se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8)
dana od dana objave natječaja, rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, te
dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno
urudžbirati neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog
odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu
ponudu potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane
Zakonom, školski odbor, odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici
školskog odbora vrednuje bodovima dodatne kompetencije na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 1 do 3 boda, prema priloženom dokumentaciji
kandidata uz prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za
jezike, svjedodžba ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija

stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene
ustanove ili druga isprava),
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava),
- iskustvo rada na projektima – od 1 do 3 boda, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih
bodova za dodatne kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, Radničkom vijeću.
Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova na listi iz prethodnog stavka,
Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Radničkom vijeću dostavlja se lista u kojoj su
navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova. Iznimno, kada je jedan ili više
kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova na listi iz prethodnog stavka osoba koja
ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru
upućuje se lista u kojoj se navode samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupu radnika i Školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i
ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom
razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno
razdoblje. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu
stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti
drugih kandidata.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se
stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja
školskom odboru u roku 2 dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja i Skupa radnika.
Članak 63.
U roku do osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni
kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili
u propisanom roku, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup
radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i
odredbama ovog statuta.
Članak 64.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća
kojeg Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja
vodi predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru, a Skup radnika član Školskog
odbora izabran od radničkog vijeća odnosno Skupa radnika

U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu,
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja
sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika nazočne se
izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su
ponude dostavili u propisanom roku.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika tajno glasuju o kandidatima za
ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora
koje ih je imenovalo u školski odbor.
Članak 65.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja
Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za
ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj
glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu
(zboru) radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred
prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako na listi za kandidate Učiteljskog vijeća bude zaokružen jedni broj samo
jednog kandidata za glasačku listić je važeći.
Članak 66.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova,
glasovanje se ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim
brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili
skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na
rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64.
stavaka 4.i 6. ovog statuta.
Članak 67.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavaka 4. i 6. te članka 66. stavka
4. ovog statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za
ravnatelja koji stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.

Članak 68.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja
ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Članak 69.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog
suradnika, taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva
uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima
je prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja
ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati
mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava
uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne
imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
za učitelja odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje
godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom
ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u
skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom
sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog
suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati
poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju
kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar
uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu

- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima
te pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na
zakonu, podzakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji
ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- upućuje školskom odboru prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na
liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza
iz radnog odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i
stručnog nadzora
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i
drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču
sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih
akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i
najmanje 15 godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti za rad

6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama.
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je
imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u
slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati
veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog
inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog
inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je
prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1.
ovog statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u
pisanom obliku.
Članak 77 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih
u članku 75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju,
obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o
navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana
koji mu je odredio Školski odbor .
Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za
očitovanje ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja
članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti
sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta
povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje
propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u
članku 75. stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni
rok iznosi mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako
je podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom
prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o
radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja
dužnosti ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana
imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij
javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke
a) ovoga stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja
kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme
do 60 dana odnosno do popunjenja po natječaju.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa
zakonskim odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
štetilo zdravlju učenika

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i
djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem
ako za pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih
tijela nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno
ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za
rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska
ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni
proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu
samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima
propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz
programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i
stručnih suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije
razine i stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna
postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa
zakonskim odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim
odredbama, pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog
odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima
radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju
navršenih šest (6) godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do
31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i
sukladno rješenju ureda državne uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne
uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a
iznimno se može upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom
području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u
Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već
započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno
povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.

Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice
za djecu koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno
skrbnika te podaci koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.

Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine,
koji su značajni za praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i
druge pedagoške dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi
izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka
obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će
upisati u odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno
poznaju hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti
učeniku učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri
znanja utvrđena mogućnost uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku
omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz
suglasnost ureda državne uprave.
Članak 102.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih
sadržaja u skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa i odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike
odgojno-obrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima
Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih
suradnika, ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim
propisima i kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 103.

Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite
zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i
savjetuje učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi
zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili
duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3.
ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno
drugo nadležno tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će
zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja
obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju
zbog kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može
odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1.
ovoga članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri
pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do
tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno
stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od
tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom
nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo
unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik
uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola
stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u
koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili
dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije
odobren ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde
nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera.

Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te
iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ,
dovoljan (2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od
dana podnošenja zahtjeva.
vijeće.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.

Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima
zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na
dopunski rad iz članka 113. ovoga statuta.

Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i
usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku
odmah priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja
ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz
pisanog i usmenog dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana
podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz
jednog ili više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju
razrednih i predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše
dva nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju
znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po
nastavnim predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog
radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po
nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj
je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena,
upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a
ocjena povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a
najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama
i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više
nastavnih predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom. Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne
nastave ako popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva

Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom
povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela..
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni
ispit, određuje Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi
članovi povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno
priopćiti.
Članak 117.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu. Zapisnik
vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku,
pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i
konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u
pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena
se upisuje u svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna
omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti
pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu
pohađati nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno
zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može
se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u školskoj aktivnosti.

Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u
javnu ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o
sportu, posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se
pripremaju za međunarodna natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća,
a polažu predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno
važećem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog
Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u
aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 124.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, srručna
tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a
nagradu dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici
koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela
rukovodi razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese
učenika razrednog odjela u Školi.

Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju
njegove spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog
razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –
obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i
interese učenika
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za
učenikovo redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je
učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno
opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao
mjera upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku
od 7 dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj
pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.
Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.

Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i
vladanju učenika tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se
odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa
Školom.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini
za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog
prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na
roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za
Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Vijeće roditelja se bira se na četiri godine.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi
sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se
neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za
zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne
osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole
predsjednika Vijeća roditelja.

do izbora

Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa
se javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti
način.
Članak 141.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o
svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti
razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva
predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća
roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a
predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj
škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna
natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati. Zapisnik vodi član
Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik ili tajnik Škole.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se
izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče
Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.

Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o
radu i Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti
funkciju radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog
vijeća, a o preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem
ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju
radničkog vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o
radu te Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 148.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup
radnika dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole
u roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom
roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je
imenovalo radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom
odboru, a u slučaju njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova
nazočnih radnika, javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog
statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici
Škole, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i
upravnom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj
prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne
posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te
vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole,
učenika i građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom
čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna,
proračuna grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
školski odbor.

Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska
izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela
Škole (u daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s
godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i
povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Kućni red
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i druge opće akte
sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki
član Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči,
ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije
kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te
drugim osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.

Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i
radnika, donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako
provođenje tih akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica
ili istekom određenog roka.
Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije
sukladno zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave za
obrazovanje i šport sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim
zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno
drugim propisima.
Članak 170 .
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo
znanosti i obrazovanja, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim
odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno
zakonskim odredbama.

Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj
stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 28. svibnja
2015. godine.
Predsjednik Školskog odbora:
Stipe Vuljan

___________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole
_______________2019. godine, a stupio je na snagu _______________2019. godine.
Ravnateljica:
Tina Mihaljević

___________________________

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Školski
odbor Osnovne škole Vrgorac uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije donosi :

STATUT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
Vrgorac (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik Osnovne škole Vrgorac.

Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Vrgorac.
Sjedište Škole je u Vrgorcu, Matice hrvatske 9.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima 9 područnih škola:
1. Područna škola Veliki Prolog
2. Područna škola Dusina
3. Područna škola Kokorići
4. Područna škola Orah
5. Područna škola Podprolog
6. Područna škola Ravča
7. Područna škola Stilja
8. Područna škola Umčane
9. Područna škola Zavojane.

Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 10 mm i dužine 40 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za zamjenika ravnatelja
određuje Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika
ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje
ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3 )
dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezno osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih te osnovno
školovanje odraslih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja
djece i mladih.

Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, te drugih
fizičkih ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
post upravnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih
propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i
godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i
stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i
podatke o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 7. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, nastavni
plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte
prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu
privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.

Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor
u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i
ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne
i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu
s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja osnovna
Škola organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadležno za zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih
sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika,
razvijanja društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim
aktivnostima može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.

U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojnoobrazovnih poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnom
odjelima.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od
prvog do osmog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.

Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom
prostoru Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu
su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole,
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Učiteljskom vijeću.

Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački
popis, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.

Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasačkom listiću.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski
odbor.
Članak 37.

Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za
predstavnika roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati
u Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verifikacija mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (
4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice

-

priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o
radu kolegijalnih tijela.

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice. Pozivi se mogu dostavljati na
e-mail adresu člana Školskog odbora.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u
svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploču škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane
mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.

Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.

Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije .

Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski
odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za
člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što
nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom

škole ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj
je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama
važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav
koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski
odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim
propisima, Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 kn do 100.000,00 kuna

- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost do 100.000,00 kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
pod zakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja
ponavlja se.

Članak 60.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili
u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1. točkama a,
b, i c ovoga članka ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij
za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili
stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavao je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o

osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole. Uz prijavu na
natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno
razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok
za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave
natječaja, rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet
(45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat
uz prijavu treba dostaviti.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno
utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
- je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom,
školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici Školski odbor vrednuje
bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 1 do 3 boda, prema priloženom dokumentaciji kandidata uz
prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili
druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o
izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava),
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava),
- iskustvo rada na projektima – od 1 do 3 boda, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor utvrđuje listu
sa dva kandidata s najviše bodova i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom
vijeću.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, i Radničkoga vijeća Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati
koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova osoba koja
ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista
u kojoj se navode samo osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, Skupu radnika i Školskog odbora.

Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i ostale elemente
koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno razdoblje.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa
radnika i Školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se stajališta o
kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom odboru u roku 2
dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.

Članak 63.
U roku do osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku,
sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama
ovog statuta.
Članak 64.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predstavnik
Vijeća roditelja u Školskom odboru, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog
vijeća odnosno Skupa radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja
škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se
dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u školski odbor.
Članak 65.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje.

Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako na listi za kandidate Učiteljskog vijeća bude zaokružen jedini broj samo jednog
kandidata za glasački listić je važeći.
Članak 66.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se
ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64. stavci 4. i 6.
ovog statuta.
Članak 67.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavci 4. i 6. te članka 66. stavak 4. ovog
statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja koji stupa
na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Članak 68.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad
te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Članak 69.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor
o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu
mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
suprotnom joj prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.

Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o
radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim
propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada
Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, pod
zakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede

- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, pod zakonskim propisima te statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.

Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih
akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti za rad,
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama.
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim
Zakonom o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku
od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 77 .

Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
75. stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor .
Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog
odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga
statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30
dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75.
stavak 1. točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec (1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio
tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema
sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.

Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana odnosno do
popunjenja po natječaju.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno
drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske
ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može
na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti
pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojnoobrazovne ili nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi
ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih
suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i
stjecati odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, pod zakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, pod zakonskim
aktima, općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6)
godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka
tekuće godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može
upisati u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva
povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno
povjerenstvo Škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu
koja su hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci
koje Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis
ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u
drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti
pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.

Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije i roditelja učenika.
Članak 102.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje
učenike o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga
članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno
tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega
se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga
članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga
članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova,
sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili
dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,
kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj
je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled
u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s nastave
prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice
roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan
(2) i nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću
radi polaganja ispita pred povjerenstvom.

Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113.
ovoga statuta.

Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita,
osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog
dijela ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti
zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili
više predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.

Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do
25. kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

Članak 117.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na
pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje
u svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili
predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati
nastavu Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi,
ako se učenik nalazi na dužem liječenju.

Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti
ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj
aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o
polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi
i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 124.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, stručna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.

Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika
XI. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo
redovito pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji
odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim
postignućima.
Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od
dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja
u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Vijeće roditelja bira se na četiri godine.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te
drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat ili kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 141.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.

Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti
prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća
roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u
obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira
pravovremenu dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u Upravi Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.

Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog
vijeća, provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 148.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s
ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika
dužan je sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku .
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika,
javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez
obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
Županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.

Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.

Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim
osobama sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika,
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja
i obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave Splitskodalmatinske županije sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Članak 170 .
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim
odredbama.

Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole donesen 16.3.2016. godine.

Predsjednik Školskog odbora:
_____________________
Josipa Šalinović

Ovaj
statut
objavljen
je
na
oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

Ravnatelj Škole:
_____________
Krešimir Kuran

KLASA: 003-05/19-01/__
URBROJ: 2195-216-19-01

stranici

Škole

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka
98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,
90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Školski odbor Osnovne škole Trilj dana
______________________ , na sjednici usvojio je
STATUT
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze
učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Trilj.
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Naziv Škole je Osnovna škola Trilj.
Sjedište Škole je u Trilju, Poljičke republike 18.
Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Trilj.
Sjedište Škole je u Trilju.
Škola uz matičnu školu ima sedamnaest područnih škola.
To su:
PŠ Košute, PŠ Grab, PŠ Vrpolje, PŠ Velić, PŠ Jabuka, PŠ Vedrine, PŠ Čaporice, PŠ Ugljane, PŠ
Donji Budimiri, PŠ Bisko, PŠ Vojnić, PŠ Nova Sela, PŠ Gornji Budimiri, PŠ Strmendolac, PŠ
Podi, PŠ Gardun, PŠ Čačvina.
Članak 5.

U radu i poslovanju Škola koristi:
• pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub u
krugovima ispisano: Republika Hrvatska – puni naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se
grb Republike Hrvatske
• pečat okruglog oblika, promjera 38 i 25 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole.
• štambilj četvrtastog oblika širine 10 i dužine 30 mm i širine 10 i dužine 50 mm, koji sadrži puni
naziv i sjedište Škole.
• štambilj četvrtastog oblika širine 30 i dužine 70 mm koji sadrži puni naziv i sjedište Škole te
oznake: Primljeno:, Klasifikacijska oznaka: i Urudžbeni broj.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje Škole.
Štambilji se rabe za uredsko poslovanje Škole i evidenciju primljene pošte.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova (prisustvovanje seminarima i
sl.), ravnatelja Škole zamjenjuje osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Osobu iz stavka 1.ovoga članka predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) za zamjenika ravnatelja određuje
Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika
ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenika ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri ( 3 ) dana od
donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibanj.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je obvezno osnovnoškolski odgoj i obrazovanje djece i mladih.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i
mladih.

-

Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje
odgovarajućih evidencija
vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija
o učeničkim postignućima
izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
izdavanje javnih isprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika , te drugih fizičkih
ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,

postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih
propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma i drugih kurikularnih dokumenata.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji
broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih
suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o
ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 7. listopada tekuće godine
te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , nastavni
plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte
prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima. Za
sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima
i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i
izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja prema posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te sukladno
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja osnovna Škola
organizira produženi boravak učenika uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim
kurikulumom a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih
poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma i
nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u devet (9) područnih škola.
Područne škole su:
• PŠ Košute
• PŠ Grab
• PŠ Velić
• PŠ Vojnić
• PŠ Vedrine
• PŠ Čaporice
• PŠ Jabuka
• PŠ Bisko
• PŠ Ugljane
U matičnoj školi i područnim školama PŠ Košute i PŠ Grab izvodi se nastava i drugi oblici odgojno
obrazovnog rada za učenike od prvog do osmog razreda, a u ostalim navedenim područnim
školama nastava i drugi oblici odgojno obrazovnog rada za učenike od prvog do četvrog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima
učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno
vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne
postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje:
•
učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika;
•
vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije
radnik škole;
•
osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata,glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne
dobije veći broj glasova.

Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika
roditelja u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u
Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
• izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
• verifikacija mandata članova Školskog odbora
• izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri ( 4)
godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
• saziva sjednice Školskog odbora
• utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
• priprema i razmatra materijale za sjednicu
• vodi sjednice Školskog odbora
• vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
• skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene
Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim
redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole
u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku
1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja
i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitsko – dalmatinske
županije.
Članak 51.

Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole.
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole, a ukoliko je tajnik spriječen prisustvovati sjednici Školskog odbora,
članovi Školskog odbora će odrediti novog zapisničara.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od pet (5) dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne
može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može
za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,
Školski odbor:

•
•
•
•
•
•

imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
• daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
• na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
• odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
• odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70. 000, 00 HRK do 100. 000, 00 HRK o opterećivanju ili
otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70. 000, 00 HRK do 100. 000, 00 HRK
uz suglasnost osnivača odlučuje:
• promjeni djelatnosti Škole,
• o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je pojedinačna
vrijednost veća od 100. 000, 00 HRK
• o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
• o promjeni naziva i sjedišta Škole
• o statusnim promjenama škole
• daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
• bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
• u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
• razmatra rezultate obrazovnog rada
• obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ

Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja .
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku
od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja ponavlja
se.
Članak 60.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili
u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne
škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti
ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja
u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i
76/05.).
Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole Uz prijavu na
natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno
razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za
podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja,
rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet (45) dana
od dana isteka roka za podnošenje prijava, te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno
utvrditi:
• je li kandidat ispunjava uvjete natječaja
• je li ponuda dostavljena u propisanom roku
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom, školski
odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici Školski odbor vrednuje bodovima
dodatne kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 1 do 3 boda, prema priloženom dokumentaciji kandidata uz
prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga
isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom
testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava),
- osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava),
- iskustvo rada na projektima – od 1 do 3 boda, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za dodatne
kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor utvrđuje listu
kandidata s najviše bodova i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću.

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, i
Radničkoga vijeća Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji
ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova osoba koja ostvaruje
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se
navode samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja, Skupu radnika i Školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i ostale elemente koji
opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno razdoblje. Obavijest o
vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i
Školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se stajališta o
kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom odboru u roku 2
dana od održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.
Članak 63.
U roku do osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku,
sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima škole i odredbama ovog
statuta.
Članak 64.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predstavnik Vijeća
roditelja u Školskom odboru, a Skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća
odnosno Skupa radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u
propisanom roku.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja škole iz
stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja
Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
školski odbor.
Članak 65.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje
će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.

Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako na listi za kandidate Učiteljskog vijeća bude zaokružen jedni broj samo jednog kandidata za
glasačku listić je važeći.
Članak 66.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se
ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 64. stavci 4.i 6. ovog
statuta.
Članak 67.
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 64. stavci 4. i 6. te članka 66. stavak 4. ovog statuta
Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja koji stupa na
snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Članak 68.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te
druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet (5) godina.
Članak 69.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima jeprethodno radila u
roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.

Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog
izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,

- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70. 000, 00 kuna samostalno
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje stručna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora

- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti za rad.
6. otkazom škole sukladno zakonskim odredbama
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 77 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i
u primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor .

Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavak 1.
točke 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
(1) dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana odnosno do
popunjenja po natječaju..
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj
Učiteljsko vijeće:
- predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim
odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
• skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
• skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
• predlaže izlete razrednog odjela
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
• obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan
za obrazovanje.
Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i stjecati
odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim odredbama,
podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom
o radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave Splitsko- dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole , a iznimno se može upisati
u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave Splitsko –
dalmatinske.
Članak 98.

Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja
učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena
i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu
školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.

Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred
nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti pohađanje
tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost ureda
državne uprave Splitsko - dalmatinske županije i roditelja učenika.
Članak 102.

Učenici imaju pravo:
• sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
• pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
• pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
• pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
• pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
• pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
• koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu s
njihovom namjenom
• iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
• redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada koje su izabrali
• savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu

• njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
• čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
• poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i
drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom redu
• čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
• pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje učenike o
načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno tijelo.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
• razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
• ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
• učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
• usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
• pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
• pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je
obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.Izostanak učenika s nastave prema
stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja,
liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od
povratka učenika na nastavu.“
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113.
ovoga statuta.
Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti zahtjev
Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Članak 112.

Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim
predmetima. Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva
je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
• predsjednika ( razrednik)
• ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
• člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela..
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 117.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.

Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom
odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita
nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu
Škola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se
učenik nalazi na dužem liječenju.
Članak 121.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene
zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni
ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju
razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 124.
Pohvale su:
• usmene pohvale
• pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
• priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
• knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
• športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
• novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 125.

O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
Postupak i kritreij dodjeljivanja nagrada i pohvala Škola uređuje Pravilnikom o dodjeljivanju
pohvala i nagarda učenicima Osnovne škole Trilj.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
• raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika
XI. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja,
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od dana primitka
pedagoške mjere upozorenja.

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu
školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Vijeće roditelja se bira se na četiri godine.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih
kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.

Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 141.
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
•
glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
•
predlaže mjere za unapređivanje odgojno
obrazovnog rada
•
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
• 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.
Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu
dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj
Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Članak 148.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od osam
(8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku.
Skup radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo radničko
vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju njegove
spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
• redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelj
• podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
• podnošenjem financijskih izvješća
• priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
• objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.

Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
• osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
• podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
• podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
• podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
• za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
• za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
• za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.

Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem
tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja
se osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I
EVIDENCIJA
Članak 161.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
• Pravilnik o radu
• Pravilnik o zaštiti na radu
• Pravilnik o zaštiti od požara
• Pravilnik o radu školske knjižnice
• Pravilnik o kućnom redu
• Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
• Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
• Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
• Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom
nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.

Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama
sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave Splitsko dalmatniske
županije sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 170.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim odredbama.
Članak 172.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici škole.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole _________________________.

Predsjednik Školskog odbora
_____________________
Desa Roguljić

Ovaj
statut
objavljen
je
na
oglasnoj
____________________________________,
a stupio je na snagu _______________.

ploči

i

mrežnoj

stranici

Ravnatelj Škole
_____________
Davor Hrgović, prof.

Škole

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14,
7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole Jesenice uz prethodnu suglasnost osnivača Splitskodalmatinske županije KLASA:_______ URBROJ: ____ od _________na sjednici održanoj dana
_______donosi :

STATUT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Jesenice (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Slavko Kadić“.
Članak 4.
Naziv Škole je „Jesenice“.
Sjedište Škole je Dugi Rat, Đački put 10.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Natpisna ploča Škole ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.
Članak 5.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 55 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,

izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U Školi se može ustrojiti produženi boravak učenika koji organizira osnivač Škole u suradnji s
lokalnom samoupravom, a sukladno propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva.
Škola možež organizirati prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadležno za zdravstvo.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.

Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.

Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom

i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih
šest imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.

Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred prezimena i imena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova,glasovanje se za te kandidate ponavlja. Glasanje se vrši
zaokruživanjem broja ispred imena kandidata.Za člana školskog odbora izabran je kandidat sa
većim brojem glasova. Ako i nakon povovljenog glasanja nije uzabran kandidat, glasanje se može
ponoviti na idućoj sjednici Učiteljskog vijeća.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja

Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora

-

skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta

Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.

Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja, stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja, i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.

Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 100.000,00 do
200.000,00 kuna,
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na
projektu
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika : 1 bod ;
-osnovne digitalne vještine: 1 bod neovisno o razini
Iskustvo rada na projektima:1 bod za učešće na 3 projekta i više.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj
bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.

Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program
rada
za
mandatno
razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem

Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,

- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja,stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 100.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci Školskog odbora uz suglasnst osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža

4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.

Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja. .
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon

utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika odnosno najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa
i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Članak 100.
Prava i obveze učenika
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima,ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenika, te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.

Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj ili staratelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika,
učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj ili staratelj koji nije zadovoljan ocjenom učenika iz vladanja može u roku od dva dana
od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kojeg se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.

Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole, te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja

do izbora predsjednika Vijeća

Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.

Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja,
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole, te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu, te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole, te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša, te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.

Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti

Članak 155.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.

Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole Jesenice, Klasa:021-04/12-02/98,
Urbroj: 2181/1-01-12-1 od 18.4.2012.g.

Predsjednik Školskog odbora:
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:

KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ), članka
54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Školski
odbor Osnovne škole Dugopolje, Dugopolje, uz prethodnu suglasnost osnivača Splitskodalmatinske županije od ________________ 2019. godine (KLASA: ________________; URBROJ:
_________________) na sjednici održanoj __________ 2019. godine donosi

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE DUGOPOLJE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze
učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole
Dugopolje (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja .
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „Marko Vučković“.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Dugopolje
Sjedište Škole je u Dugopolju, Stepinčeva 4.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima jednu područnu školu u Kotlenicama.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan pečat okruglog oblika promjera 22 mm koji sadrži naziv i sjedište škole
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečati iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka služe za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
U svakodnevnom poslovanju Škola koristi i štambilj.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
Štambilj je četvrtastog oblika širine 37 i dužine 70 mm i sadrži puni naziv i sjedište škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata za osobu koja zamjenjuje ravnatelja predlaže ravnatelj Škole, a u slučaju spriječenosti
ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl) Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te s poslovima koje će obavljati.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
( 3 ) dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika , te drugih fizičkih
ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih
propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.

Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj
sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih
suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o
ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 07. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine
te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i
kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, nastavni
plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte i
njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 07. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
sa prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i
izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola
ustrojava produženi boravak učenika.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadležno za
zdravstvo.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim kurikulumom
a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.

Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu sa posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih
poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma i
nastavnog plana i programa.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnoj školi u
Kotlenicama.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do
osmog razreda.
U područnoj školi izvodi se nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno
vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne
postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a
ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :
- učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju,predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, glasovanje za te kandidate se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva
( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika
roditelja u Školski odbor.
Članak 38.

O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u
Školski odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verifikacija mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4)
godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih
akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o
radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.

Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim
redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u

Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole .
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano ,a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se
ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor
može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
-razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
I nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
-na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti
radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri
koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00
kuna.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost te
druge imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,
podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije
odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.

U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.

Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,

- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 una samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Članak 75.

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 77.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Članak 78.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 79.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 80.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 81.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 82.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno
tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 83.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće.
Članak 84.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj .
Učiteljsko vijeće:
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa
zakonskim odredbama
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i
ocjeni iz vladanja
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo
zdravlju učenika
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –
obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj škole.
Članak 85.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika

- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 86.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.

VIII. RADNICI
Članak 87.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan
za obrazovanje.
Članak 88.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je
odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog
standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 89.
Ravnatelj, učitelji i stručni suradnici obvezni su stjecati licenciju kojom dokazuju potrebne razine
općih i stručnih kompetencija i obnavljati licenciju sukladno zakonskim odredbama i podzakonskim
propisima.
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje dvije razine i stjecati
odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 91.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 92.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

IX. UČENICI
Članak 93.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja su do 1. travnja tekuće godine navršila šest (6) godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života , na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave Splitskodalmatinskoj u županiji nadležan za poslove obrazovanja nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 94.
U prvi razred se upisuju učenici koji pripadaju upisnom području Škole , a iznimno se može upisati
u prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji..
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja
učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Članak 97
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena
i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu
školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Članak 98.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred
nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti učeniku učenje
stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost
uključivanja u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti pohađanje
tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i roditelja učenika

Članak 99
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom
redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 100.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje učenike o
načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika ,obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno tijelo.
Članak 101.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 102.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,

- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne
institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 103.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 104.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1) , a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 105.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 109.
ovoga statuta.
Članak 106.
Ispit iz članka 105. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 108.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
105. ovog statuta.
Članak 109.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na
popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva
je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 110.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 111.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
učiteljsko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 112.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 113.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Članak 114.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom
i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad odnosno položi popravni ispit,
ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Članak 115.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom
odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita
nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 116.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.

Članak 117.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene
zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 118.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu
predmetni ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o
polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 119.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 120.
Pohvale su:
- usmene pohvale

- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 121.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 122.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 123.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Članak 124.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 125.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno
- obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 126.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 127.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 128.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 129.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 130.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koj je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.

Članak 131.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju
Članak 132.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih
kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.

Članak 133.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Članak 134.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 135.
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
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- glasuje o kandidatu za ravnatelja škole
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno
- obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- 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.
Članak 136.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 137.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu
dostavu poziva.
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 139.

O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj
škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče škole.

XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i važećem
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće .
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeće o čemu je dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, te su se o
preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni očitovati pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provesti će se izbori za radničko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz
stavka 1. ovoga članka.

Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka , skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od
osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje
kandidata te sasatavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela

- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva

Članak 149.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem
tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.

XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama škole
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.

Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 155.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama
sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 156.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Članak 157.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Članak 158.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji sukladno zakonskim odredbama.
Članak 159.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 160.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 161.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja ,
osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 162.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 163.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od _______________. godine .

Predsjednik Školskog odbora:

________________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole __________ 2019. godine.
Ravnatelj Škole:

_____________________________

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2180-13-01-19-1

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14,
7/17, 68/18) Školski odbor Osnovna škole Josip Pupačić Omiš uz prethodnu suglasnost Skupštine
Splitsko-dalmatinske KLASA:_________________ ,URBROJ: ______________________od
_________ na sjednici održanoj ___________donio je :

STATUT
OSNOVNE ŠKOLE JOSIP PUPAČIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Josip Pupačić (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole Pjero Perak, Omiš.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Josip Pupačić.
Sjedište Škole je u Omišu, Trg kralja Tomislava 1.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima područnu školu Kučiće.
Članak 5.
Škola ima Tjedan škole.
Tjedan škole zove se Tjedan Josipa Pupačića i određuje se Školskim kurikulumom i Godišnjim
planom i praogramom rada škole.
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u sredini
je otisnuta otvorena knjiga.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 40 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.

štambilj četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 50 mm,koji sadrži naziv i sjedište škole, a
služi za opremu i zapremanje pismena
5. pečat okruglog oblika promjera 12 mm,koji sadrži naziv i sjedište škole,te
oznaku:školska biblioteka, a u sredini je otvorena knjiga,
6. štambilj četvrtastog oblika dužine 53mm, širine 17 mm, koji sadrži naziv i
sjedište
škole te oznaku: školska biblioteka, broj inventarne knjige i signaturu.
4.

Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole

Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu
s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim pedagoškim standardom
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Promjene u organizaciji rada Škola je dužna
pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.

Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnoj školi Kučiće
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Nastava se izvodi i u područnoj školi Kučiće.

Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih
šest imenuje i razrješuje :
Učiteljsko vijeća dva člana iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik
Škole,

-

osnivač tri člana.

Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom propisu.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasuje tako da zaokruži
redni broj ispred imena i prezimena kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata za člana školskog odbora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za
te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima
na njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u
tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora

Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.
Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.

O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 5 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju, odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa
6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu sa
zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.

Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine
te investicijskim radovima čija je vrijednost od 70.000,00 do 100 000,00 kuna
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija je
pojedinačna vrijednost veća od 100 000,00 kuna,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti
Nužni uvjeti za ravnatelja su:

Članak 59.

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju .
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom
institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o
završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o
završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije
dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije
odnosno projektima fondova Europske unije.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika: za svaki strani jezik po 1 bod
- osnovne digitalne vještine: 1 bod
- iskustvo rada na projektima: za svaki projekt po 1 bod
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.

Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.

Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.

Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja

Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70 000,00 kuna samostalno, a preko 70 000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati

na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,

- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za

praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Promjena škole

Članak 98.
Učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u
Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika najkasnije do početka drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika u drugu školu, Škola izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku
od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.

Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.

Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,

škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika
Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.

Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.
Članak 116.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.

Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.

Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.
Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.

Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.
Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA

Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.

Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima

- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 161.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA: 021-03/16-01/01,
URBROJ: 215512-02-16-2 od 01.06.2016.
Predsjednik Školskog odbora:

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
KLASA:

URBROJ:

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
Školski odbor Osnovne škole Bol na sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine, donio je:
PRIJEDLOG S T A T U T A O Š B O L
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze
učenika, učitelja i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Bol (u
daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Škola je osnovnoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik Osnovne škole Benko Matulić.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Bol.
Sjedište Škole je u Rudini 1 u Bolu.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola nema područnih škola.
Članak 5.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika širine 42 mm i dužine 74 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Škole.
Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 7.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
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Osobu iz reda članova Učiteljskog vijeća koja će mijenjati ravnatelja u slučaju spriječenosti predlaže
ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) osobu iz reda članova Učiteljskog
vijeća koja će mijenjati ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje
ravnatelja.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
(3) dana od donošenja .
Članak 10.
Dan Škole obilježava se u mjesecu lipnju.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 11.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.
Članak 12.
Djelatnost Škole iz članka 11. ovoga statuta obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje
evidencija o učeničkim postignućima
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički upisnik
ustanova
Škola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika , te drugih fizičkih
ili pravnih osoba dužna postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih propisa
kojima se uređuje djelatnost osnovnog školstva.
Članak 13.
Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa.
Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži:
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj
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sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih
suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o
ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine
te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 14.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne
planove i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , nastavni plan i program
izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice sukladno kurikularnim dokumentima. Za
sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima
i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i pribaviti njihovu pisanu privolu.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja.
Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće
godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Članak 15.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i programom
rada.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 16.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne
predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema
posebnom zakonu.
Članak 17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima
i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, te sukladno
Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola ustrojava
produženi boravak učenika.
Članak 18.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja,
poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja
društvenog života i razonode učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom škole i školskim kurikulumom
a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
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Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika .
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Članak 20.
U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim školama,
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih
poslova.
Članak 22.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja te realizacije zadaća i ciljeva osnovnoškolskog
obrazovanja, škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja nacionalnog kurikuluma i
nastavnog plana i programa.
Pri organiziranju aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka škola je dužna izraditi detaljan program
aktivnosti koji obuhvaća: ciljeve, način realizacije aktivnosti, vremenik, troškovnik, način
financiranja i vrednovanja aktivnosti te treba pribaviti prethodnu pisanu suglasnost roditelja učenika
i organizirati potrebnu pratnju prema broju učenika.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od prvog do
osmog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima
učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima,
godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
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Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i
uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave
na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se: pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
Škole, pravila međusobnih odnosa učenika, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno
vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja i način postupanja prema imovini.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Članak 27.
Školski odbor nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi Etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne
postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako
nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest
(6) imenuje i razrješuje :
- učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač tri (3) člana samostalno
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
prema članku 119. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 30.
Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
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Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju , predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje
mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata..
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu
kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata za člana školskog odbora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te
kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u Školski odbor.
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja
u Školski odbor.
Članak 38.
O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća
roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka .
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Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u Školski
odbor.
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je
imenovana većina članova školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
- verifikacija mandata članova Školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora
glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata
- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o
radu kolegijalnih tijela.
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje ga zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
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Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog
odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 46.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim
redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole
u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim članovima na
njihovu mail adresu, uz dnevni red određuje se početak i završetak elektronske sjednice, a u tom se
vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
Članak 48.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat
provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku
1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je
bio izabran raniji član Školskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 30. do 38. ovoga statuta.
Članak 49.
Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije
u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove učitelja i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili
statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
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Članak 50.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave.
Članak 51.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor
primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. - 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi.
Članak 52.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze
utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ne može biti ponovno imenovan za člana
istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora
koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove
iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili je te poslove
obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Članak 53.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova
ukupnog broja članova.
Članak 54.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi tajnik škole/ ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 55.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena
odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 56.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena
zadaća.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.
Članak 57.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne
može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za
članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.
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Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača,a na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo
izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne
sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje
narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne
imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost te
druge imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača
- o promjeni naziva i sjedišta Škole
- o statusnim promjenama škole
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u školi
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Članak 59.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od
15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja ponavlja se.
Članak 60.
Uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
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b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovog članka ravnatelj škole
može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS
bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom
uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne
moraju imati dodatne kompetencije.
Članak 61.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u ''Narodnim novinama'' i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije vrijeme na
koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od
dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku
ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima, te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od četrdeset i pet
(45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Škola može pisanim putem obavijestiti osnivača o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene, a
predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju, a zatim razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu potrebno
utvrditi je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Članak 63.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe
za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom indeksa o završenom kolegiju iz područja
informacijskih znanosti, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili
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ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji
stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja
informacijskih znanosti.
3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na
projektu.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su
se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika : 1 bod
- osnovne digitalne vještine: 1 bod
- iskustvo rada na projektima: 1 bod za najmanje tri (3) projekta.
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili više
kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista na
kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova navodi
samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 66.
U roku od (8) osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja,
a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora)
radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
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Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru u roku od tri (3) radna dana od dana donošenja
zaključka.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je utvrdio
Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta, te se pristupa izradi glasačkih listića.
Glasački listić sadrži naznaku da se izbor odnosi na kandidata za ravnatelja Škole, prezime i ime
kandidata po abacednim redu, te se ovjeravaju pečatom Škole.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić se upisuje prezime i ime jednog kandidata,
a glasuje se u skladu s stavcima 7. i 8. ovog članka.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se
ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova, osim
u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu
ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na
sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri (3) dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od petnaest (15) dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
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Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Škola je dužna osnivaču dostaviti Odluku o imenovanju ravnatelja u roku od petnaest (15) dana od
dana stupanja Odluke na snagu.
Članak 69.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor o radu
na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će
do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila
u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Članak 70.
Školski odbor dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja odnosno
stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa školskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o radu
na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o
radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se sukladno odredbi ovoga članka i u slučaju kada Škola nema
ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u
postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Članak 72.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
- predlaže opće akte Škole Školskom odboru
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu
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- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja
- samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
- uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne
sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u
mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31.kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti.
6. otkazom sukladno zakonskim odredbama
Članak 75.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
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Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu
za razrješenje izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana
od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti
ravnatelja.
Članak 76.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 77 .
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75. stavku
1. točke 3. i 4. ovog statuta , prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti
da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u
primjerenom roku od najmanje tri (3) dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 78.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit
će tajnim glasovanjem.
Članak 79.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava,
ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku
ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točke
3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi jedan (1)
mjesec.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3.ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole
u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 82.
Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne
uprave,
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b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 83.
Tajnik Škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana, odnosno
do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim
i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- predlaže godišnji plan i program rada Škole i školski kurikulum
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima, odlučuje o
pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim odredbama
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od
pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje
štetilo zdravlju učenika
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno - obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
- daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu kolegijalnih tijela nije određeno drukčije.
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VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme
s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na
prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u
nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili
nastavne djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar nadležan
za obrazovanje.
Članak 90.
Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajno se stručno usavršavati kroz programe koje je odobrilo
Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Državnog pedagoškog standarda
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih suradnika.
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje tri razine i stjecati
odgovarajuća znanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se u skladu sa zakonskim odredbama,
podzakonskim aktima i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama, pravilnikom o
radu te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze
iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest (6) godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest (6) godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
Članak 95.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati u
prvi razred škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
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Članak 96.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Članak 97.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave Splitskodalmatinske županije.
Članak 98.
Redoviti upis u prvi razred Škola provodi u lipnju.
Izvanredni upis provodi se do početka školske godine.
Članak 99.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje Školi
dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 97. ovoga statuta prikuplja podatke o socijalnom i
zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za praćenje razvoja
učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške dokumentacije.
Članak 100.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i
ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji razred
koji je završio u Školi.
Članak 101.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole, Škola je dužna omogućiti učeniku učenje stranog
jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost uključivanja
u nastavu tog stranog jezika.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka Škola je obvezna učeniku omogućiti pohađanje tog
stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost ureda
državne uprave i roditelja učenika.
Članak 102.
Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u skladu
s njihovom namjenom
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-

iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.

Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole
- poštovati pravila kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika škole koje su u skladu s pravnim propisima i kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Članak 103.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Ravnatelj i učitelji su dužni omogućiti pravobranitelju za djecu da upoznaje i savjetuje učenike o
načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.
Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika te
o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, obvezni su odmah
izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 3. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno tijelo.
Članak 104.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra
se:
- usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
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pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka obvezno je opravdati
dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne
institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 105.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja
ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 106.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 107.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i
nedovoljan (1), a iz vladanja opisne; uzorno, dobro i loše.
Članak 108.
Roditelj učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri (3) člana koje određuje Učiteljsko vijeće.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan
(1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 113. ovoga statuta.
Članak 109.
Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci
o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita te
konačna ocjena.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 110.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti zahtjev
Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Članak 111.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita .
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Ispite iz stavka 1. ovog članka polažu sukladno važećem Pravilniku o polaganju razrednih i
predmetnih ispita.
Članak 112.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik
dužan pohađati.
Dopunski rad iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje mu prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda ne zaključi prolazna ocjena, upućuje ga se na popravni
ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva
je konačna.
Učiteljsko vijeće određuje termine popravnih ispita krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Članak 113.
Popravni ispit učenik polaže pred povjerenstvom.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (učitelj predmeta iz kojega se polaže popravni ispit ili učitelj razredne nastave ako
popravni ispit polaže učenik razredne nastave)
- člana povjerenstva
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj i vrši neposredni nadzor nad radom povjerenstva.
Članak 114.
Popravni ispit u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Učiteljsko
vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 115.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 116.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

Članak 117.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio popravnom ispitu.
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Zapisnik vodi član povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podaci o učeniku, pitanja na pisanom i
usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
Članak 118.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad, odnosno položi popravni ispit, ocjena se upisuje u
svjedodžbu.
Članak 119.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ili predmetnom
odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita
nakon prestanka razloga zbog kojega nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
Članak 120.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Članak 121.
Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene
zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Članak 122.
Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o sportu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja
mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja.
Navedene kategorije učenika pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a polažu predmetni
ispit na način kojim se polažu razredni i predmetni ispiti sukladno važećem Pravilniku o polaganju
razrednih i predmetnih ispita donesenom od nadležnog Ministarstva.
Članak 123.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 124.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
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Članak 125.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 126.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći
broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 127.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Članak 128.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika.
Članak 129.
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 o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika
XI. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
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Članak 131.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera upozorenja,
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od dana primitka
pedagoške mjere upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu,
podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 132.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem
roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.
Članak 133.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 134.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa tijekom školske godine.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Članak 135.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Članak 136.
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.
Članak 137.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Članak 138.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih
djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.
Članak 139.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.
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Članak 140.
Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasovanju.
Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.
Članak 141.
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
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih 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.
Članak 142.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Članak 143.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati
sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu
dostavu poziva.
Članak 144.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Članak 145.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
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Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj
Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.
XIII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 146.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim
propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.
Članak 147.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku koji
propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeće o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom povjereniku,
odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju funkcije
radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka 1.
ovoga članka.
Članak 148.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole u roku od
osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete
natječaja za ravnatelja škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku .
Skup (zbor) radnika iz stavka 4. ovog članka saziva član Školskog odbora kojeg je imenovalo
radničko vijeće odnosno koji je izabran kao predstavnik radnika u Školskom odboru, a u slučaju
njegove spriječenosti predsjednik Školskog odbora.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 149.
Rad Škole i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojno
obrazovnog rada Škole
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
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XV. POSLOVNA TAJNA
Članak 150.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima
Članak 151.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članak 152.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 153.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih
vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla
ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje
ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem
području Škola djeluje.
Članak 154.
Učitelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 155.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 156.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna županije, od
roditelja učenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
Članak 157.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
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Članak 158.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s odlukom osnivača.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole (u daljem
tekstu: kolegijalna tijela) koja rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 160.
Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela i povjerenstava koja se
osnivaju prema odredbama ovoga statuta.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I
EVIDENCIJA
Članak 161.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 162.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Članak 163.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom
nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 164.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole u svezi s ostvarivanjem traženog prava te drugim osobama
sukladno zakonskim odredbama omogućiti pristup općim aktima.
Članak 165.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
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Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije
uvjetovano pravomoćnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
Članak 166.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Članak 167.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave za obrazovanje i sport
sukladno zakonskim odredbama.
Članak 168.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 169.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 170.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 171.
Opći akti škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta sukladno zakonskim odredbama.
Članak 172.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole od 8. veljače 2018. godine.
KLASA: 012-03/19-01-47
URBROJ: 2104-36-19-01/4
U Bolu, 21. veljače 2019. god.
Predsjednica Školskog odbora:

__________________________
Marina Soljačić, prof.
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ________2018. i stupio je na snagu datumom objave.
Ravnatelj Škole:

__________________________
Bartul Bakulić, dipl.ing.el.
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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14,
7/17, 68/18) Školski odbor Osnovne škole Selca uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije dana _______donosi :

STATUT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Osnovne škole Selca (dalje u tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te u zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja
(dalje u tekstu: Ministarstvo) .
Škola je javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Osnovne škole „18. rujna“ Selca.
Članak 4.
Naziv Škole je Osnovna škola Selca.
Sjedište Škole je u Selcima na adresi Šetalište Rajka Štambuka 2.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Škola ima jednu područnu školu u Sumartinu.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu svibnju (15. svibnja).
Članak 6.
Škola ima:
1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske;
2. jedan pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u
sredini je grb Republike Hrvatske.
3. jedan štambilj četvrtastog oblika visine 48 mm i dužine 75 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka služe za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole

Članak 7.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 8.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Učiteljskog vijeća.
Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja predlaže ravnatelj Škole.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će zamjenjivati
ravnatelja predlaže Školski odbor.
Članak 9.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduže do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u roku tri
dana od dana donošenja .
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.
Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih .
Članak 11.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije;
- organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s
učenicima i vođenje odgovarajućih evidencija;
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome
i vođenje evidencija o učeničkim postignućima;
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama;
- organiziranje dopunske nastave, predmetnih i razrednih ispita i vođenje
evidencije o njima;
- izdavanje javnih isprava;
- izdavanje potvrda;
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova
- obavlja druge djelatnosti u skladu sa zakonima i ostalim pravnim aktima.
Škola pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika učenika, drugih fizičkih ili
pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnog
školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 12.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova, a
sadrži: podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i
tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, planove rada učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora i
stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
Škole.
Godišnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma na
prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće
školske godine.
Članak 13.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, a
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,
izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne
aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada i školski kurikulum Škola dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu
do 15. listopada tekuće godine te objavljuje na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Organizacija rada
Članak 14.
Matična Škola u Selcima radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni kao i područna škola
u Sumartinu, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima
rada te Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u klasičnim i specijaliziranim učionicama
te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i
izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu s
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim mogućnostima te
sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Škola
ustrojava produženi boravak učenika.
Škola organizira prehranu učenika u skladu s normativima koje donosi nadležno ministarstvo.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 17.
U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa i
potreba učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
Učenici mogu biti uključeni u izvanškolske aktivnosti, a rad učenika u izvanškolskim aktivnostima
može se priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Dopunska i dodatna nastava

Članak 18.
Dopunska nastava organizira se za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju
natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.
Školska zadruga
Članak 19.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet proizvode koji
su rezultat rada učenika.
Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za
rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno obrazovnog rada Škole.
Suradnja Škole
Članak 20.
U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Škola sudjeluje u društvenom životu naselja/mjesta s čijih područja učenici pohađaju Školu.
U tu svrhu Škola organizira kulturno-umjetničke manifestacije, športska natjecanja i dr.
Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s učenicima,
u skladu s propisom ministra.
Športski klubovi i društva
Članak 21.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 22.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim
kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Školska knjižnica

Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične djelatnosti
je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjižnice mora odgovarati propisanim standardima, a uređuje se pravilnikom.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
Škola obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu Škole i u područnoj školi Sumartin.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole od
prvog do osmog razreda.
Nastava se izvodi i u područnoj školi Sumartin za učenike od prvog do četvrtog razreda.
Članak 25.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i
interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i
knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije,
ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom
i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Kućni red
Članak 26.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru Škole,
-pravila međusobnih odnosa učenika,
-pravila međusobnih odnosa učenika i radnika,
-radno vrijeme,
-pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja,
-način postupanja prema imovini i
-druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti

Članak 27.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije
utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih
šest imenuje i razrješuje :
- Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 29.
Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za imenovanje
propisane člankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom propisu.
Izbor članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Učiteljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Učiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 60 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 31.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Učiteljskom vijeću.
Svaki učitelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki učitelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je sam
istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 32.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 33.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj. Imena kandidata abecednim
redom se upisuju na glasački listić.
Članak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis,
daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Ako je birač zaokružio broj ispred jednog kandidata,glasački listić je važeći.
Članak 36.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova, glasovanje se ponavlja.
Učiteljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja će
dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 37.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 38.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na
sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u
Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što
je imenovana većina članova Školskog odbora.

Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
Članak 40.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 41.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4)
godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 42.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri (4) godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 43.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
- priprema i razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice Školskog odbora
- skrbi o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta
Članak 44.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, Školski odbor na sjednici
određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici, a do izbora
predsjedavatelja, sjednicu vodi najstariji član Školskog odbora.
Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 45.
Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavaka 1. i 3. ovog članka, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.

Članak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroničkom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu svim članovima Školskog odbora i ravnatelju, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice, a u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te po potrebi izvjestiteljima
o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na
sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 47.
U hitnim situacijama te opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno
odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati telefonskim ili
elektronskim putem.
U slučaju održavanja telefonske ili elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima adresu njihove elektronske pošte, uz dnevni red određuje se početak i završetak
elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju elektronskim putem.
Nakon završetka telefonske ili elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva
očitovanja.

Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 48.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Kada su članovima Školskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi
određena odluka ili zaključak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj dužan je kratko iznijeti sadržaj
materijala, predložene odluke ili zaključka.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili, osim
ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Članak 49.
Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave i u
drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Školski odbor, a u slučaju kada se broj nazočnih članova
smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi
predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 45.- 47. ovog statuta.

Članak 50.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja prisutnih članova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 51.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili tajnik
Škole.
Članak 52.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine
osobe izvan Škole.
Članak 53.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se
izvješćuje na mrežnoj stranici Škole u roku od 5 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je
donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 54.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 2.
članka 28. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 29. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 55.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih
propisa

6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u Školskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje
u skladu sa zaključkom tijela koje ga je imenovalo u Školski odbor
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz
reda roditelja može predložiti najmanje troje članova Vijeća roditelja.

Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 56.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121. stavci 4. – 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Školskog odbora.
Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga što nije
obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
Ovlasti Školskog odbora
Članak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća roditelja
i nadzire njegovo izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,

- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijalista medicine rada radi ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi
da je obrazloženi prijedlog ravnatelja za upućivanje radnika na liječnički pregled opravdan,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
-odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine
čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00 do
100.000,00 kuna

- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine čija bez obzira na
vrijednost,
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,
- o promjeni naziva i sjedišta Škole,
- o statusnim promjenama Škole,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 59.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157.
stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka ravnatelj
Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240
ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Škole može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2.
ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u
najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom
o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja
ne moraju imati dodatne kompetencije.
Natječaj za ravnatelja

Članak 60.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći
od osam dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne
može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
Članak 61.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Škole ponude je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li :
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Dodatne kompetencije
Članak 62.
Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika,
diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno
potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne
osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku za kandidata koji navodi
kompetenciju, a nema dokaz za istu, može mu se omogućiti testiranje u školi (nastavnik stranog
jezika). Ukoliko je kandidat za ravnatelja zaposlenik škole testiranje se odvija u drugoj školi.
2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom indeksa o završenom kolegiju iz područja
informacijskih znanosti, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili
ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji
stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz
područja informacijskih znanosti ili za kandidata koji navodi kompetenciju, a nema dokaz za istu,
može mu se omogućiti testiranje u školi (nastavnik informatike). Ukoliko je kandidat za ravnatelja
zaposlenik škole testiranje se odvija u drugoj školi.
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove, nositelja ili partnera u
projektu, koordinatora ili člana projektnog tima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
koja to dokazuje (potvrda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata)
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.

Dodatne kompetencije iz članka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio dokaze) do 1
bod (sudjelovao u projektima)
Članak 64.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i Školskom odboru, osim ako se na
natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.
Članak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru ) radnika i
Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak najveći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći jednak
broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a dva ili
više kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru upućuje se lista
na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu.
Članak 66.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko
vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća
roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa
(zbora) radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 67.

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Učiteljskog
vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića
mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
se ponavlja između tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najvećim brojem glasova,
osim u slučaju ako jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po
posebnom propisu. U tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po
posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 66. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 68.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću,
smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Škola je obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ili drugoj školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor o
radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos.
Izvješćivanje kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja
Članak 70.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o njegovu pravu
da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 71.
Ako Školski odbor prema natječaju u postupku određenom ovim statutom ne imenuje ravnatelja,
imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja
odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Školskog odbora ugovor
o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga članka i u slučaju kada Škola
nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost
u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
Ovlasti ravnatelja
Članak 72.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj:
- predstavlja i zastupa Školu,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad Škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
- predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole,
- u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
- predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu,
- izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,

- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća,
-uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a samostalno
zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi odgodu na vrijeme do 60 dana,
-u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova radna
sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje
odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine
rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno
obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene
zaštite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
- u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otkazuje radniku
koji odbije izvršiti odluku Školskog odbora o upućivanju na pregled kod ovlaštenog izabranog
doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa,
- brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o
investicijskim radovima do 70.000,00 kuna samostalno, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj
odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,
- odlučuje o nastavku osnovnog školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina
života,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- imenuje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje i vrši neposredni
nadzor nad radom Povjerenstva
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i drugim općim
aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu
ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 74.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža
4. sporazumom sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama
Razrješenje ravnatelja

Članak 75.

Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom
o ustanovama :
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava odluke
Školskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje
u obavljanju djelatnosti Škole.
Članak 76.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15
dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će
razriješiti ravnatelja.
Članak 77.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 75. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 78.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 75.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju
omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku
i u primjerenom roku od najmanje tri dana koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 79.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi Školskog odbora
odlučuju tajnim glasovanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 80.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati
na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama i člankom
75. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 81.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 75. stavku 1.
točkama 3. i 4. ovog statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec
dana.
Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 82.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
učitelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja
raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 83.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka.
Članak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.
Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim poslovima,
potrebama i interesima učenika te promiče stručno pedagoški rad Škole
- u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja o prelasku iz jedne škole u drugu,
- odlučuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta i ocjeni iz
vladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanja ocjene iz nastavnog
predmeta,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji imaju najviše dvije ocjene
nedovoljan na kraju nastavne godine,
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči Škole,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja
određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju
učenika,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.

Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg je
odredio ravnatelj
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole.
Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
Članak 88.
Na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom nije
određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 89.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad Škole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, Škola može na prijedlog
osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi
ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne
djelatnosti, na način i pod uvjetima propisanim pravilnikom koji donosi ministar.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 90.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.

Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 93.
Pravilnikom o radu i Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata
Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz radnog
odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 94.
U prvi razred Škola upisuje djecu koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina
života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka u prvi razred može se upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće
godine nema navršenih šest godina života, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju ureda državne
uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
U prvi razred upisuju se učenici koji pripadaju upisnom području Škole, a iznimno se može upisati
u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja
razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi.
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred utvrđuje stručno povjerenstvo Škole
za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog
oslobađanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi
utvrđivanja primjerenog školovanja utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave Splitskodalmatinske županije.
Članak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rođenih, domovnice za djecu koja su
hrvatski državljani, isprava o prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno skrbnika te podaci koje
Školi dostavi nadležno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz članka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja podatke o
socijalnom i zdravstvenom položaju djeteta te obilježjima njegove sredine, koji su značajni za
praćenje razvoja učenika i popunjavanje evidencijskog lista učenika i druge pedagoške
dokumentacije.
Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred nakon
utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe odnosno druge odgovarajuće inozemne obrazovne
kvalifikacije.
Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na temelju pisanog zahtjeva
roditelja učenika.
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,

– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva.
Rješenje o nastavku školovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija i Zakonom o općem upravnom postupku.
Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski
jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Promjena škole
Članak 98.
Učenik druge škole može prijeći i nastaviti obrazovanje u Školi na zahtjev roditelja ili skrbnika.
O zahtjevu odlučuje Učiteljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog
procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
U slučaju prelaska učenika iz jedne škole u drugu, škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena
i ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu
školu.
Za učenika koji je prešao u drugu osnovnu školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji
razred koji je završio u Školi.
Status učenika

Članak 99.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Prava i obveze učenika

Članak 100.

Učenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,
- pravo na savjet i pomoć pri rješavanju problema,
- pravo na pritužbu učiteljima, ravnatelju i Školskom odboru,
- koristiti objekte Škole i sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja u
skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i mišljenja radi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno
obrazovnog rada.
Učenici su dužni:
- redovito pohađati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute učitelja, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole u skladu s propisima i Kućnom redu
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost učenika
Članak 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava učenika
te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne

zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Škole.
Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi i drugo nadležno tijelo na način kako je propisao ministar.
Izostanak učenika s nastave
Članak 102.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od
roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 103.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak
tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili
uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a
za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Članak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije,
ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni
centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturnoumjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen
pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u
zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan
sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2. ovoga
članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na
nastavu.
Pedagoške mjere
Članak 105.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ocjenjivanje učenika

Članak 106.
Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojčane; odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) , dovoljan (2) i
nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Učiteljskom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo se
sastoji od tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika,
učitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i učitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
Ako
Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1)
iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka 111. ovog
statuta.
Članak 108.
Ispit iz članka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Učiteljsko vijeće .
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.
Ako učenik nije položio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita prema odluci
Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah priopćuje.
Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni
podaci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela
ispita te konačna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev Učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 110.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta upućuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi učenik može
polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do početka iduće školske godine.
Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Učiteljsko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Učiteljsko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka
108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 111.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski
nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode učitelj mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna
ocjena, upućuje ga se na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće školske godine.
Ponavljanje razreda
Članak 112.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit

Članak 113.

Učiteljsko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
Članak 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – učitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 115.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 108. ovog
statuta.

Članak 116.

Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 117.
Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu pohađati nastavu Škola
uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi, ako se učenik
nalazi na dužem liječenju.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 118.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili
nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje štetilo njegovom zdravlju, može se privremeno ili trajno
osloboditi od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim
sadržajima ili školskoj aktivnosti.
Odluku o oslobađanju učenika od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili sudjelovanja u
određenim nastavnim sadržajima ili školskoj aktivnosti donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta u javnu ispravu se
umjesto ocjene upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani športaši
Članak 119.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša sukladno odredbama Zakona o športu, posebno
daroviti učenici u umjetničkom području kao i učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja mogu završiti Školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Učiteljskog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 120.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan
Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 121.
Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 122.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Učiteljsko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 125.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 126.
Vijeće učenika :
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
- daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda
- može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su upisati dijete u Školu, odgovorni su za učenikovo redovito
pohađanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je učenik uključen.

Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 128.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom
školske godine.
Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 129.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim kurikulumom koji su objavljeni na mrežnim stranicama Škole;
obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadržajima
i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za
sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio
odgojno-obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu suglasnost roditelja.
Članak 130.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka
u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 131.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 132.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku
razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Članak 133.
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom,
koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s
kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
Članak 134.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 135.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se
javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 136.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i
programa rada Škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru
- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti
i Kućnog reda
- 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.

Članak 137.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za Školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge
Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja
odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju
poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 139.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na
sjednici.

O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole na
čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti učitelji i
stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 140.
Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
Škola će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, Kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je
sklopila.
Radničko vijeće
Članak 141.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilniku
koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog
vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Školi djeluje više sindikata, oni se mogu međusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, a o preuzimanju
funkcije radničkog vijeća dužni su očitovati se pisanim putem ravnatelju Škole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji će sindikat preuzeti funkciju radničkog vijeća,
provest će se izbori za radničko vijeće u skladu s odredbama Zakona o radu te Pravilnika iz stavka
1. ovoga članka.

Skup radnika
Članak 142.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Škole u roku od osam
dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te
sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih radnika javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 143.
Rad Škole i tijela Škola je javan.
Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika Škole i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču
- podnošenjem financijskih izvješća

- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 144.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s važećim zakonskim odredbama
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima.
Članak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
Članovi Školskog odbora dužni su čuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova članova
Školskog odbora.
Svi radnici Škole te članovi Školskog odbora i Vijeća roditelja potpisuju izjavu o povjerljivosti u
skladu s propisima kojima je propisano područje zaštite osobnih podataka.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 146.
Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
Učitelji su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 148.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te donacija .
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun

Članak 149.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Školski odbor, a na prijedlog ravnatelja.
Godišnji i polugodišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Članak 150.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 151.
Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i druga tijela Škole rade na
sjednicama koje se održavaju prema potrebi i u skladu s propisima i godišnjim planom i
programom rada Škole.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE,
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA
Opći akti

Članak 152.

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Pravilnik o zaštiti od požara,
Pravilnik o radu školske knjižnice,
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave,
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu,
Kućni red,
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda,
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,
Pravilnik o zaštiti i nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka i druge opće
akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 153.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči škole, ako
pojedinim općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na mrežnoj stranici škole.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 155.

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata
nije uvjetovano izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili istekom
određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 156.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost osnovnoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije u skladu sa zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 158.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 159.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.

Financijski nadzor

Članak 160.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivač i druge nadležne
institucije i službe u skladu sa zakonskim odredbama.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 161.
Opće akte usklađene s ovim statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu ovoga Statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata
koje nisu u suprotnosti s ovim statutom.
Članak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 17. svibnja 2016. (KLASA: 01203/16-01/03; URBROJ: 2104-34-1-16-1).

Predsjednica Školskog odbora:
Snježana Matić Nižetić
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.

Ravnatelj Škole:
KLASA:
URBROJ:
Selca,

Ivica Škrpaca, prof.

Na temelju dlanka 54. stavka l. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76193.,29193.,
47199. 35/08.), dlanka 98. Zakona o odgoju obrazovanju u osnovnoj srednjoj Skoli
(Narodne novine, broj 87108., 86109.,92110., 105/10.-ispravak,90.l11., 16/12.,86112.,94113.,
152114.,7117. i 68/18.) i dlanka 58. Statuta Osnovne Skole Petra KruZi6a Klis, Klis, Skolski
odbor Osnovne Skole Peha KruZiia Klis, Klis, na prijedlog ravnatelja te uz prethodnu

i

i

suglasnost Splitsko-dalmatinske

URBROJ:_

i

Zupanije (Zakljudak,

od
veljade 2019. godine donosi

KLASA:
godine) na svojoj 24. sjednici odrZanoj

12.

PRIJEDLOG ZMJENA I DOPUNA

STATUTA
OSNO\,'}{E STOIT PETRA KRUZICA KLIS

dlanak
U Statutu Osnovne

t

Klis, Klis, donesenom 30. prosinca 2015. godine, u
dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

3ko1e Petra KruZida

dlanku 1., iza stavka

,,lzrazi

1.

l

ovom Stafutu navedeni u muikom rodu neutralni su

i

odnose se na osobe oba

spo1a."

ilanak

2.

U dlanku 7., iza stavka2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

,,Ravnatelj moZe dati punomo6 drugoj osobi da zastupa Skolu ,., pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti u skladu s odredbama zakona kojim se ureduju obvezni odnosi."

dhnak 3.
dtanat tO. mijenja

se

i glasi:

,,Osoba iz dlanka 8. ovog Statuta treba biti suglasna s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zamjene ravnatelja i ne moZe biti dlan Skolskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skolski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i duZnost obavljati one poslove ravnatelja dije se
izvrSenje ne moZe odgadati do ravnateljeva povratka"
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduZe do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skole stavlja se na oglasnu plodu u

roku tri dana od dana dono5enja."

ilanak
U dlanku 13. stavak 4. mijenja

se

4.

i glasi:

,,Godisnji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i Skolskog kurikuluma
na prijedlog ravnateUa i uz mi5ljenje Vije6a roditelja donosi Skolski odbor do 7. listopada
tekuie Skolske godine."

1

dlanak 5.

ilanak t+. mijenja

se

i glasi:

,,Skolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, a odreduje nastavni plan izbomih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvan5kolske aktivnosti, izbomi dio medupredmetnih ilili interdisciplinamih tema i/ili modula
i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu
odredeni nacionalnim kurikulumom.
Skolski korikulum donosi Skolski odbor do 7. listopada teku6e Skolske godine na prijedlog
ravnatelja i Uditeljskog vijeia i uz miSljenje Vijeca roditelja.
Godi5nji plan i program rada i Skolski kurikulum Skola dostavlja elektronidkim putern
Ministarstlu do 15. listopada teku6e godine te objavljuje na mreZnim stranicama Skole u
skladu s propisima vezanim uz zaititu osobnih podataka."

ilanak

6.

U dlanku 16. stavku 6. rijedi ,,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta" zamjenjuju se
rijedima,,Ministarstvo znanosti i obrazovanja".

ilanak

7.

U dlanku 17. stavak 3. i stavak 4. mijenjaju se i glase:
,,U skladu sa osiguranim financijskim sredstvima, prostomim i kadrovskim moguinostima, te
sukladno propisanim standardima uz odobrenje Ministarstva, Skola ustrojava produZeni
boravak udanika koji se provodi prona odluci koju za svaku Skolsku godinu donosi Skolski
odbor.
Organizaciju i provedbu produZenog boravka propisuje resomi ministar Pravilnikom, a Skola
organizira prehranu udenika za wijeme boravka u Skoli u skladu s normativima koje propi5e
Ministarstvo zdravstva."

ilanak
U dlanku 26. stavku
redom".

8.

l. rijedi ,,pravilnikom o Ku6nom redu" zamjenjuju

se rijedima

,,Kuinim

dlanak 9.
itanak

SA.

mijenja se i glasi:

,,Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja ovla5teno zakonom i provedbenim propisima,
Skolski odbor:
donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivada, na prijedlog ravnatelja
donosi druge opde akte Skole na prijedlog ravnatelja,
imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra,
razrje5ujeravnatelja,

-

2

-

o upu6ivanju na ovlaStenu prosudbu radne
sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofrzidko zdravlje
naruSeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Skole u vezi sa zasnivanjan i prestankom radnog
odnosa,
donosi Skolski kurikulum na prijedlog Uditeljskog vije6a i ravnatelja i uz mi5ljenje Vijeca
roditelja,
donosi godi5nji plan i program rada Skole na prijedlog ravnatelja i uz mi5ljenje Vijeda
roditelja i nadzire njegovo izvr5avanje,
donosi financijski plan, polugodi5nji i godi5nji obradun na prijedlog ravnatelja,
osniva udenidku zadrugu, klubove i udruge,
donosi prijedlog plana razvojnog programa Skole,
odluduje o raspodjeli dobiti za obavljanj e i razvoj djelatnosti Skole,
odluduje o stjecanju, opteredivanju ili otudivanju pokrctne imovine dija je pojedinadna
wijednost iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
uz suglasnost Osnivada odluduje o promjeni djelatnosti Skole,
otudenju
uz prethodnu suglasnost Osnivada odluduje o stjecanju, optere6ivanju
wijednost
nepolcetne
imovine,
nepokretne imovine bez obzira na
otudivanju
uz prethodnu suglasnost Osnivada odluduje o sdecanju, optere6ivanju
pokretne imovine dija pojedinadna rT ijednost prelazi 100.000,00 kn,
uz suglasnost Osnivada odluduje o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom
Osnivada, o davanju u zakup objekata i prostora Skole ili mijenjanju namjene objekata i
prostora,
uz suglasnost Osnivada odluduje o promjeni raziva sjedi5ta Skole, o statusnim
promjenama Skole,
odluduje o zahtjevima radnika za za5titu prava iz radnog odnosa,
odluduje o Zalbama protiv rjeSenja Skolskih tijela donesenih na ternelju javnih ovlasti,
osim kadaje zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona drugadije odredeno,
daje Osnivadu i ravnatelju prijedloge i miSljenja o pojedinim pitanjima,
razmatra predstavke i prijedloge gradana u svezi s radom Skole,
razr:;atra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
obavlja druge poslove utwdene zakonom, ovim Statutom i drugim op6im aktima Skole."
na prijedlog ravnatelja donosi odluku

ili

ili

i

ilanak
ilanak

Sg. mijenja se

10.

i glasi:

,,Skola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i strudni voditelj Skole.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i strudni rad Skole."

ilanak
itanat

OO.

11.

mijenja se i glasi:

,,Ravnatelj Skole mora ispunjavati sljede6e nuZne uvjete:
1) zawSen studij odgovaraju6e wste za rad na radnom mjestu uditelja
Skoli, a ko.li moZe biti:
a) sveudili5ni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveudiliSni studij ili
c) specijalistidki diplomski stru6ni studij,

ili

strudnog suradnika u

-l

d) poloZen strudni ispit za uditelja, nastavnika ili strudnog suradnika, osim u sludaju iz dlanka
157. stavaka 1. i 2. Zakota o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli,
2) uvjeti propisani dlankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 5ko1i,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u Skolskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima drZavne uprave nadleZnim za obrazovarje, od dega najmanje pet
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u Skolskim ustanovama.
Osim osoba koje su zawSile neki od studija navedenih u stavku 1. todki 1. ovoga dlanka
ravnatelj Skole moZe biti i osoba koja je zawsila strudni detverogodi5nji studij za uditelje
kojim se stjede 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj Skole moZe biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. todke f. ili
stavka 2. ovoga dlanka ako u trenutku prijave na natje(aj za ravnatelja obavlja duZnost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravtatelja
propisane Zakonom o osnovnom Skolstvu (Narodne novine, broj 59190., 26193.,27193.,
29/94., 7 196., 59t01., 1 14/0t. i 7 6t05.).

Dodatne kompetencije koje se rrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Skole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vje5tine i iskustvo rada na projektima, a
kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije."

tlanak

12.

Clanak 61. mijenja se i glasi:

,,Ravnatelj se imenuje na tonelju nadedaja koji raspisuje Skolski odbor, a objavljuje se u
,,Narodnim novinama" i na mreZnim stranicama Skole.
Natjenaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata na koji je aktualni ravnatelj imenovan.
U nadedaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, wijerne na koje se imenuje,
rok za podno5enje prijava na natjedaj koji ne moZe biti kradi od osam (8) dana od dana objave
natjedaja, rok u kojan se kandidati obavjeStavaju o izboru koji ne moZe biti dulji od 45 dana
od dana isteka roka za podno5enje prijava, isprave koje kandidat uz prijalu treba dostaviti.
Uz prijaru na natjedaj i potrebnu dokumentaciju prona natjedaju kandidat za ravnatelja duZan
je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje."

dhnak
elanak

OZ.

13.

mijenja se i glasi:

,,Pri zaprimanju ponuda kandidata za ruvnatelja Skole ponude je potrebno urudZbirati
neotvorene, a predsjednik Skolskog odbora owara ih na sjednlci Skolskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom, a za svaku otvorenu ponudu utwduje se je

li:

-

dostavljena u propisanom roku
dostavljena dokumentacija kojaje navedena u natjedaju
kandidat ispunjava nuZne uvjete za ravnatelja
kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama..
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Clanak 14.

ilanak

Og.

mijenja se i glasi:

,,Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeii nadin:
1. Poznavanje stmnog jezika odredenoga stupnja prema Zajednidkom europskom referentnom
okviru za jezike prema priloZenoj dokumentaciji kandidata uz prijaru koja to dokazuje
(svjedodZba
diploma, javna isprava o izwSenom testiranju znanja stranog jezika od
ovla5tene ustanove ili pravne osobe, druga isprava izdana od ovla5tene ustanove ili pravne
osobe koja dokazuje da kandidat poznaje strani jezik na nekoj od navedenih razina): razina
A2 ili viSa, ili razina stedena na studijskim programima stranih jezika,
2. Osnovne digitalne vje5tine prana priloZenoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to
dokazuje (diploma, uvjerenje, certifikat, potwda, svjedodZba ili druga isprava izdana od
ovlaStene ustanove ili pravne osobe); program strudnog osposobljavanja, podetna, osnovna ili
vi5a razina stedena na studijskim
napredna Europska radunalna diploma (ECDL)
programima informatike i/ili radunarstva,
3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovome osobe ustanove, nositelja ili
partnera u projektu, koordinatora ili dlana projektnog tima prerna priloZenoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu koja to dokazuje (potwda ili isprava o sudjelovanju u pripremi i provedbi
pojedinih projekata); iskustvo rada na tri ili vi5e projekata.
Svi dokazi iz stavka 1. todaka 1.,2. i 3. ovog dlanka dostavljaju se u izvomiku ili ovjerenoj

ili

ili

preslici."

dlanak

15.

Iza dlanka 63. dodaju se novi dlanci 63. a, 63. b i 63. c koji glase:

ilanak 63. a
,,Dodatne kompetencije iz dlanka 62. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natjedaj, Skolski odbor wednuje na sljede6i nadin:
- poznavanje stranog jezika: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priloZen dokaz),
- osnovne digitalne vje5tine: od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priloZen dokaz),
- iskustvo rada na projektima: od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priloZio
dokaze) do 1 bod (sudjelovao u projektima)."

ilanak

63. b

,,Nakon zawsenog postupka wednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrdivanja ukupnog rezultata ostvarenog na wednovanju dodatnih kompetencija
Skolski odbor utwduje listu dva najbolje rangirana kandidata dostavlja je Uditeljskom
vijecu, Vijecu roditelja, Radnidkom vijecu odnosno skupu radnika i Skolskom odboru, osim
ako se na natjedaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava
uvjete natjeiaja."

i
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Clanak 63. c

,,Ako nakon wednovanja dodatnih kompetencija dva ili vi5e kandidata imaju jednak najveii
lroj bodova Uditeljskom vijeiu, Vije6u roditelja, Radnidkom vijeiu odnosno skupu radnika i
Skolskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju najviSe ili

jednak

broj

bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga dlanka, kadajejedan ili viSe kandidata koji su ostvarili najveii
jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapoSljavanju prema posebnom propisu,
u daljnju proceduru upuduje se lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe koje
ostvaruju prednost pri zapo5ljavanju prona posebnom propisu.
Ako nakon wednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveii broj bodova, a dva
ili viSe kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru
upuiuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog dlanka, kada je jedan ili viSe kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapo5ljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru upuiuje se lista u kojoj se uz osobu koja ima najveii broj bodova
navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapoiljavanju prema posebnom
propisu."

dlanak

16.

eUnat< O+. mijenja se i glasi:

,,U roku od osam dana od sjednice Skolskog odbora na kojoj su utwdeni kandidati i
provedeno wednovanje rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se
sjednice Uditeljskog vijeia, Vijeda roditelja i skup radnika.
Sjednice iz stavka 1 ovog dlanka sazivaju se u skladu s opiim aktima Skole i odredbama
ovog Statuta.
Sjednicu Uditeljskog vijeda vodi dlan Skolskog odbora iz reda Uditeljskog vije6a kojeg
Uditeljsko vijeie izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeia roditelja vodi
predsjednik Vijeca roditelja, a skup radnika dlan Skolskog odbora izabran od Radnidkog
vijeia odnosno skupa radnika.
U sludaju nernogu6nosti da osobe iz stavka 3. ovog dlanka vode sjednicu, Uditeljsko vije6e,
Vijede roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Uditeljskog vijeca, Vijeia roditelja i na skupu radnika kandidati predstavljaju
program
za
mandatno
razdoblj e.
Nakon zawSenog predstavljanja programa rada Uditeljsko vije6e, Vije6e roditelja skup
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravtatelja, a nakon zawsenog glasovanja donosi se
pisani zakljudak koji se dostavlja Skolskom odboru u roku od tri radna dana od dana
donoSenja zakljudka.
Zakljudci tijela iz stavka 6. ovog dlanka obvezuju dlanove Skolskog odbora koje ih je
imenovalo u Skolski odbor."

i

i

tlanak

17.

Iza Elar,ka 64. dodaje se novi dlanak 64. a koji glasi:
,,Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovidna ve6ina dlanova
U6iteljskog vijeca, Vijeca roditelja te skupa radnika.
Na sjednici Uditeljskog vijeia, vijeca roditelja i skupu radnika bira se izbomo povjerenstvo
koje 6e voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva dlana.
Clanom izbomog povjerenstva ne moZe biti osoba kojaje kandidat za ravnatelja Skole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utwduje izbomu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Skolski odbor u skladu s odredbama ovog Statuta.
Glasadki listi6i izraduju se abecednim redom i ovjeravaju pedatom Skole, a broj glasadkih
listi6a mora biti jednak broju dlanova nazodnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki dlan nazodan na sjednici Uditeljskog vijeia, Vijeia roditelja i skupu radnika glasuje na
nadin da na glasadkom listi6u zaokruii redni broj ispred prezimena i imena kandidata zakojeg
glasuje.
Svaki drukdiji nadin glasovanja smatra se nevaZe6im glasadkim 1isti6em.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasadki listi6 navodi se ,,2a" i,, protiv".
Nakon obavljenog glasovanja izbomo povjerenstvo prebrojava glasove s vaZecih glasadkih
listi6a i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Skole prema broju dobivenih glasova.
U sludaju da dva ili vi5e kandidata za ravnatelja Skole doblu isti najve6i broj glasova,
glasovanje se ponavlja izmedu tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s najveiim
brojem glasova, osim u sludaju ako jedan kandidat s istim najve6im brojon glasova ostvaruje
pravo prednosti prema posebnom propisu. U tom sludaju glasovanje se ne ponavlja nego je
izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U sludaju da dva ili vi5e kandidata za ravnatelja Skole dobi.lu isti najveci broj glasova, a dva
ili viSe kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapo5ljavanju prema posebnom propisu
glasovanje se ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prerna posebnom
propisu.
samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovidnu veiinu glasova
nazodnih na sjednici Uditeljskog vije6a, Vijeda roditelja i skupu radnika.
skup
Glasovanje se moZe ponoviti u sludaju ako Uditeljsko vije6e, Vijeie roditelja
radnika raspolaZu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na ternelju utwdenih rezultata glasovanja donose se zakljudci iz dlanka 64. stavcima 6. i 7.
ovog statuta koji se dostavljaju Skolskom odboru."

Kada se glasuje

o

ili

i

dlanak
Ctanat

OS.

18.

mijenja se i glasi:

,,Na sjednici Skolskog odbora kandidati predstavljaju program rada bez nazodnosti drugih
kandidata.
Nakon Sto kandidati zavr5e s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Skolski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon
dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se lostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice skolskog
dlanka'
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za

odbora

iz

stavaka 2.

i

3'

ovog

suglasno56u, smatra se daje suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja ravnatelja
ponovit 6e se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta."

7

dlanak
ilanak

OO.

19.

mijenja se i glasi:

,,S imenovanim ravnateljon predsjednik Skolskog odbora sklapa ugovor o radu na odredeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Skola .|e obvezna pribaviti dokaz o nepostojanju
zapreka za zasnivanje radnog odnosa prola dlanku 106. stavcima 7. i 2. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 5ko1i.
Na zahtjev osobe koja je imenovana rarmateljem Skole, a koja u Skoli ili drugoj 5ko1i ima
sklopljen ugovor o radu na neodredeno vijeme za radno mjesto uditelja
strudnog
suradnika, taj ugovor o radu mirovat 6e do prestanka mandata, a najdulje za wijerne dva
uzastopna mandata.
Osoba iz stavka I . ovoga dlanka ima pravo powatka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj
prestaje radni odnos."

ili

itanak
itanat

OZ.

20.

mijenja se i glasi:

,,Skohki odbor je duZan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnoSenje prijava na
natjedaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu pouku o
njegovu praw da pregleda natjedajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti moZe zahtijevati sudsku zaStitu kod nadleZnog suda.
Osoba koja je podnijela prijaw na nadedaj moZe pobijati tuZbom odluku o imenovanju zbog
bitne powede postupka ili zbog toga sto izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavlj eni u natjedaju.
TuZba se podnosi opiinskom sudu mjesno nadleZnom sudu prema sjedi5tu Skole."

dlanak 21.

ilanak

Oa.

mijenja i glasi:

,,eko Skolski odbor prana nadedaju u postupku odredenom ovim Statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat ie wSitelja duZnosti ravnatelja.
Za wsitelja duznosti ravnatelja moZe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za uditelja
odnosno strudnog suradnika.
Glasovanje za wSitelja duZnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat w5itelja duZnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
osoba imenovana za w5itelja duznosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Skolskog odbora
ugovor o radu na odredeno wijeme za obavljanje poslova wsitelja duZnosti ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vrsitelja duznosti ravnatelja ima sa Skolom sklopljen ugovor
o radu na neodretleno vrijeme za poslove uditelja
strudnog suradnika ima pravo na
mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojern 6e obavljati poslove wiitelja duznosti
ravnatelja.
Vr5itelj duZnosti ravnatelja ima sva prava i obveze rarmatelja.
Vr5itelj duZnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga dlanka i u sludaju kada
Skola nana ravnatelja.

ili

Za vrSitelja duZnosti ravnatelja ne moZe biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja rarmatelja Skole."

tlanak22.
ilanak

69. mijenja se i glasi:

,,Ravnatelj uz poslove za koje je ovlaSten zakonom i provedbenim propisima:
predlaie Skolskom odboru statut i druge op6e akte,
predlaZe Skolskom odboru godiSnji plan i program rada Skole,
u suradnji s Uditeljskim vijedern predlaZe Skolsko.n odboru Skolski kurikulum,
predlaie Skolsko- odboru financijski plan te polugodi5nji i godi5nji obradun,
provodi odluke strudnih tijela i Skolskog odbora,
posjeiuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovno g rada, arralizira rad uditelja i strudnih
suradnika te osigurava njihovo strudno osposobljavanje i usaw5avanje,
planira rad, saziva i vodi sjednice Uditeljskog vijeda,
poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvr5avanja poslova ili zbog neispunjavanja
drugih obveza iz radnog odnosa,
brine i odgovara za sigumost te o pravima i interesima udenika i radnika Skole,
suraduje s udenicima roditeljima, suraduje s osnivadan, tijelima drZavne uprave,
ustanovama i drugim tijelima,
nadzire pravodobno i todno unoSenje podataka u elektronsku maticu,
organizira i vodi poslovanje Skole,
predstavlja i zastupa Skolu,

-

-

-

-

-

i

poduzima sve pravne radnje u ime i za radun Skole,
zastupa Skolu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim drZavnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
odgovoran je za zakonitost rada Skole i strudni rad Skole,
donosi plan nabave dugotrajne imovine,
sudjeluje u radu Skolskog odbora, bez prava odludivanja,
obustavlja izvr5enje odluka za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom

ili opiern aktu,
predlaZe osnivadu raspu5tanje Skolskog odbora,
izdaje radne naloge radnicima.

-

imenuje razrednike,
saziva konstituirajuiu sjednicu Skolskog odbora i Vijeca roditelja,
odluduje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno dlanku 114. zakora o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli,
predlaZe Skolskom odboru donosenje odluke o upuiivanju na ovlastenu prosudbu radne
sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizidko zdravlje
naru5eno u mjeri koja umanjuje njegoru radnu sposobnost,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opteredivanju ili otudivanju nekretnina bez obzia na
nlitroou wiieanost uz prethodnu suglainost osnivada i odluku Skolskog odbora,
otudivanju pokretne imovine do
rilupu pravne poslove o stjecanju, optereiivanju
70.000,00 kuna,
upu6uje radnike na redovite lijednidke preglede,
izvjesiuje Skolski odbor Uditeljsko vijeie o nalazima odlukama tijela upravnog i

-

strudnog nadzora,
odobrava izlete i ekskurzije udenika,
sudjeluje u programiranju nastave,

-

ili

i

i

-

sudjeluje u poslovima provodenja upisa udenik4
odluduje o nastavku Skolovanja, odnosno ispisu udenika koji je nawSio 15 godina Zivota,
obavlja i druge poslove utvrdene zakonom, ovim Statutom i drugim op6im aktima Skole
te poslove za koje izrijekom zakona, provedbenih propisa ili op6ih akata nisu ovlaStena
druga tijela Skole."

itanak 23.

dtaak

tOO.

mijenja se i glasi:

,,Izostanak udenika s nastave,
moZe odobriti:

u sludaju pravodobnog

zahtjeva roditelja odnosno skrbnika,

- uditelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrdrik za izostanak do tri (pojedinadna ili uzastopna) radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
- uditeljsko vije6e za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja odnosno skrbnika za izostanak udenika s nastave prema
l. ovoga dlanka smatra se :
-usmeni ili pisani zahdev uditelju najkasnije neposredno prije podetka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri (3)
pojedinadna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan (1) dan prije izostank4
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri (3) dana prije izostanka,
- pisani zahtjev uditeljskom vije6u najkasnije osam (8) dana prije izostanka.

stavku

Roditelj odnosno skrbnik moZe, viSe puta godiSnje, opravdati izostanak svoga djeteta u
trajanju do tri (3) radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem
sukladno stavcima 1. i 2. ovoga dlanka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri (3) radna
dana uzastopno dokazuje se lijednidkom potvrdom.
Izostanak udenika s nastave moZe se opravdati i odgovarajudom potwdom nadleZne
institucije, ustanove ili druge nadleZne fizidke ili prat ne osobe (Ministarstvo unutamjih
poslova, sud, nadleZni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je udenik ukljuden zbog
pruZanja pomoii ili dijagnostike, Skola s umjetnidkim programima, Skola stranih jezika,
udenidki dom, sportski klub, kultumo-umjetnidko druStvo, kazali5te u koje je udenik ukljuden,
specijalistidka ordinacija u kojoj je obavljur pregled ili dijagnostidka pretraga i drugo),
ukljuduju6i i e-potwdu o narudZbi za pre$eA t zdravstvenoj ustanovi.
Pisani zahtjev iz stavka 2. ovog dlanka podnosi se u tajni5tvo Skole.
Neopravdanim izostanlom udenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2,.3., 4. i 5. ovoga dlanka.
Izostanak udenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5. ovoga dlanka obvezno je opravdati
dostavljanjern razredniku ispridnice roditelja odnosno skrbnik4 lijednidke potwde ili
odgovaraju6e potwde nadleZne institucije najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od
powatka udenika na nastavu".
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etanak 24.

ilanak

tOZ. mijenja se i glasi:

,,PedagoSke mjere izridu se udenicima prema odredbarta Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj Skoli te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago5kih mjera.

Pedago5ke mjere izridu se udenicima zbog poweda duinosti, neispunjavanja obveza,
nasilnidkog ponaSanja i drugih neprimjerenih pona5anja udenika, a radi sprjeiavanja i
otklanjanja negativnih pojava, nernamog odnosa udenika prema odgojno-obrazovnom radu i
udenju, kr3enja unutamjeg reda, nekultumog i neprimjerenog pona5anja, o5tecivanja Skolske
imovine i ponavljanja kr5enja duZnosti i obveza.
Pedago5ke mjere zbog lakSih, teZih, te5kih i osobito te5kih neprihvatljivih pona5anja su
opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu Skolu.
Pedagoiku mjeru opomene izride razrednik, ukora Razredno vijede, a strogog ukora
Uditeljsko vijece.
Ravnatelj 4'eienjern odluduje o pedagoikoj mjeri preseljenja u drugu 5ko1u na ternelju
prijedloga Uditelj skog vij eia.
Pedago5ke mjere zbog povreda duZnosti, neispunjavanja obveza i nasilnidkog pona5anja
izridu se za tekuiu nastavnu godinu, osim mjere preseljenja u drugu Skolu koja wijedi do
kraja osnovnoSkolskog obrazovanja.

U postupku izicutja pedagoSkih mjera uditelji, strudni suradnici i ravnatelj duZni su voditi
raduna o dobi udenika, njegovoj psihofizidkoj razvijenosti i osobinama, ranijem pona5anju,
okolnostima koje utjedu na udenikov razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo
ponaSanje dogodilo te drugim okolnostima.

U

sludaju promjene ponaSanja udenika izredena pedagoika mjera opomene, ukor4 strogog

ukora moZe se ukinuti.
Ako je udeniku izredena pedago5ka mjera opomene, ukora strogog ukora kao mjera
upozorenja, udenik ili roditelj odnosno skrbnik, ima pravo prigovora ravnatelju Skole u roku

i

od osam (8) dana od dana izricanja.
Ako je udeniku izredena pedagoSka mjera preseljenja u drugu Skolu, roditelj odnosno skrbnik
ima pravo u roku od petnaest (15) dana od dana primitka rje3enja o izredenoj pedagoSkoj

mjeri preseljenja u drugu Skolu, podnijeti Zalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
Ravnatelj moZe rjeienjem priwerneno udaljiti udenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donoSenja odluke o izricanju pedago5ke mjere, ali ne duZe od osam (8) dana, o demu je duZan
pisanim putern izvijestiti roditelja odnosno skrbnika nadleZni centar za socijalnu skrb.

i

Protiv rje5enja o priwemenom udaljenju ne moZe se izjaviti Lalba, ve[ se moZe pokrenuti
upravni spor tuZbom kod nadleZnog upmvnog suda u roku od 30 dana od dana dostave
rjeSenja."
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ilanak

25.

U dlanl-u 145. stavak 3. mijenja se i glasi:
,,Obveza javnosti rada Skole provodi se u skladu s odredbama Zakota o pravu na pristup
informacijama uz po5tivanje zakonskih i podzakonskih odredbi kojima se ureduje zaitita
osobnih podataka."

ilanak

26.

U naslovu iznad dlanka 149. ,,xVL ZASTITA oKoLISA I PoTRoSAdA" brisu se rijedi ,,I
POTROSA'A".

dhnak 27.
U dlanku 150. iza rijeni ,,okoliSa" briSe se zarez i dodaje todka te briSu
svezi s obvezama, pravima i za3titom potro5ada".

se

rijedi ,,odnosno u

dlanak 28.
U dlanku 151. iza rijedi ,,okoliSa" bri5u

se

rijedi ,,i za5titi potro5ada".

ilanak
dlanak t Sg. mijenja

se

29.

i glasi:

,,Pored Statuta, Skola ima ove opie akte:

-

Pravilnik o radu
Pravilnik o za3titi na radu
Pravilnik o zaStiti od poZara
Pravilnik o radu Skolske knjiZnice
Ku6ni red
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o promicanju spoznaja o Stetnosti duhanskih i srodnih proizvoda
Pravilnik o zaStiti i obradi arhivskog i registratumog gradiva
Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelahosti
Pravilnik o obradi i za5titi osobnih podataka
Pravilnik o postupku zapo5ljavanja te procjeni wednovanju kandidata za
zapoSljavanje
i ostale opie akte sukladno zakonskim odredbama."

i

dlanak 30.

U dlanl-u 169. rijeai ,,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta" zamjenjuju

se rijedima

,,Ministarstvo znanosti i obrazovanj a".

t2

ilanak
Ove izmjene
plodi Skole.

i

31.

dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj

Predsjednica Skolskog odbora:
rnr. sc. Vedrana Balii

VBs!,0
Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj plodi Skole dana
godine.
stupaju na snagu

Ravnatelj:

OSNOVNJA SKOLA
PETRA KIlU2ICA KLIS
".

KLASA:

jL.ILSS€YET!Q3,H'I"F_.,.r0 l

uor

012-031 19-01/01

URBROJ: 2 1 80-l 2-05 / 1 -19-l
Klis, 12. veljade 2019. godine
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Na temelju dlanka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76193,
29/97,47199, 35108) te dlanka 98. i dlanka 162. stavak 1. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (NN br. 87108, 86109,92110, 105/10, 90/11,
5112, 16112,86/12,94113,152114)

Skokki odbor Osnovne Skole Petra KruZi6a Klis,

uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske Zupanije, Klasa:

021-04/1 5-021310,
Urbroj: 2181/1-01-15-1 , od 15. prosinca 2015. godine, na sjednici odrZanoj dana 30.
12. 2015.godine donosi

STATUT
OSNOVNE SXOTE PETRA KRUZIEA KLIS

I.

OPEE ODREDBE

ilanak

1.

Ovim statutom utwduju se statusna obiljeZja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti,
ovlasti i nadin odludivanja tijela upravljanja i strudnih tijel4 izricanje pedago5kih
mjera, poloZaj, prava i obveze udenika, uditelja i roditelja te druga pitanj a od zna aja
za djelatnost i poslovanje Osnovne Skole Petra KruZi6a Klis (u daljem tekstu: Skola).

tlanak

2.

Skolaje pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadleZnoga Trgovadkog suda
te u zajednidki elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg Skolstva Ministarstva
znanosti. obrazovanja i sporta.
Skola.le osnovnoobrazovna j avna ustanova.

dhnak3.
Osnivad Skole ie Splitsko - dalmatinska Zupanija.
Skola je pravni slijednik Osnovne Skole ,,Klis-Varo5" Klis, koju je osnovao NO
op6ine Solin svojom odlukom br:01-342611-1960. od 13. srpnja 1960. godine, a
upisanaje u sudski registar Trgovadkog suda u Splitu s rednim brojem subjekta upisa
s matidnim brojem (MBS): 060057468, pod rednim brojem registarskog ulo5ka 1040,
pod nazivom Osnovna Skola Petra KruZi6a Klis.

dtanak 4.
je
Naziv Skole Osnovna Skola Petra KruZi6a Klis.
Sjediste Skole je u Klisu.
Puni naziv Skola istide na zgradi u kojoj je njezino sjedi5te.
dlanak 5.
U radu i poslovanju Skola koristi pedat i Stambilj.
l. Pedat je okruglog oblika promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisano:
Republika Hrvatska, Osnovna Skola Petra KruZi6a Klis, a u sredini pedataje grb
Republike Hrvatske.
2. Stambilj je dewrtastog oblika, Sirine l5 mm i duZine 55 mm, i u njemu je
upisan pun naziv i sjedi5te Skole, te ima svoj broj.
Pidatom se ovjeravaju javne isprave koje Skola izdaje i akti koje Skola donosi
u obavljanju javnih ovlasti.

-

I

StamUiti br. I Skola koristi za redovito administrativno poslovanje, a Stambilj
br. 2 za financij sko poslovanje Skole.
O broju, uporabi i duvanju pedata i Stambilja odluduje ravnatelj.

dhnak 6.
Dan Skole obiljeZava se u mjesecu oZujku, a nadnevak se odretluje godi5njim
planom i programom rada Skole.
dhnak 7.
Skolu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga dlanka upisuju se u sudski registar.

itanak

8.

U sludaju privremene sprijedenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja
Skole zamjenjuje osoba iz reda dlanova Uditeljskog vijeia.

,

dhnak

9.

Osobu iz dlanka 8. ovog Statuta odretluje Skolski odbor.

ilanak 10.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja obavlja one poslove ravnatelja dije se
izvr5enje ne moZe odgadati do powatka ravnatelja.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
tlanak

11.

Djelatnost osnovnog Skolstva obuhva6a odgoj i obvezno Skolovanje, druge
oblike Skolovanja djece i omladine, i Skolovanje odraslih osoba.

dhnak

12.

Djelatnost Skole iz dlanka I l. ovoga statuta obavlja se kaojavna sluZba.
Na temelju javnih ovlasti Skola obavlja sljedede poslove:
upise i ispise iz Skole s vodenjem odgovaraju6e evidencije i dokumentacije,
organizaciju i izvodenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s udenicima
i vodenje odgovarajuiih evidencija.
vrednovanje i ocjenjivanje udenika i vodenje odgovarajuiih evidencija o tome, i
vodenje evidencija o udenidkim postignu6ima,
izicanje pedago5kih mjera i vodenje evidencija o tim mjerama,
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vodenje evidencije o njima,
izdavanj e j avnih isprav4
izdavanje potvrd4
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu - zajednidki elektronidki
upisnik ustanova.

-

Skohle pri obavljanju poslova na temelj u javnih ovlasti te odludivanju na
temelju javnih ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima udenika, roditelja
ili skrbnika udenika, te drugih fizidkih ili pravnih osoba duZna postupati prema
odredbama Zakona o opiem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli i ostalih zakona kojima se ureduje
dj

elatnost osnovnog Skolstva.
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ilanak

13.

Odgoj i osnovno5kolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa i Skolskog kurikuluma.
Skola radi na temelju Skolskog kurikuluma i godiSnjeg plana i programa.

Godi5njim planom i programom utvrduje se mjesto, wijeme, nadin izvr5enja
poslova, a sadrZi: podatke o uvjetima rada i izvrSiteljima poslova, godi5nji kalendar
rada, dnevni, tjedni i godi5nji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
rada, plan rada ravnatelja, uditelja i strudnih suradnika, plan rada Skolskog odbor4
plan strudnog usavrsavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Skole.
Godi5nji plan donosi Skolski odbor do 30. rujna tekuie Skolske godine.

dlanak

14.

Skolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikulum4 a utvrduje
dugorodne i katkorodne planove i program rada Skole s izvannastavnim i
izvan5kolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbomih predmeta i druge
odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte prema smjemicama Hrvatskog
nacionalnog obrazovnog standarda.
Skolski kurikulum donosi Skolski odbor do 30. rujna teku6e Skolske godine na
prijedlog Uditeljskog vijeia i ravnatelja.
Skolaje duZna elektronidkim putem Ministarstvu dostaviti godi5nji plan i
program te Skolski kurikulum do 5. listopada teku6e godine.
Skolski kurikulum i godiSnji plan i program objavljuju se na mreZnim
stranicama Skole u skladu s propisima vezanim uz za3titu osobnih podataka.

dlanak 15.
petodnevnom
radnom tjednu u prvoj smjeni i medusmjeni, i to:
Skola radi u
prva smjena (udenici od IV.-VIII.razr.)
A. Matidna Skola u
medusmjena (udenici od I.JIL razr.)
B. Podrudna Skola u Prugoru prva smjena (udenici od I.JII.razr.)
C. Podrudna Skola u Konj skom prva smjena (udenici od I.-III.razr.)
D. Podrudna Skola u Klis-Kosi prva smjena (udenici od I.-IV.razr.)
Promjene u organizaciji rada Skolaje duZna pravodobno najaviti udenicima,
roditeljima, osnivadu i uredu drZavne uprave.

sjedi5tu

itanak 16.
Nastava se izvodi na hwatskom jeziku i latinidnom pismu.
Skola moZe dio nastavnih predmeta i sadrZaja utwdenih nastavnim planom i
programom, osim na hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od wjetskih jezika, uz
odobrenje Ministarstva, a sukladno pravilniku kojeg donosi ministar.
Nastava se izvodi u klasidnim i specijaliziranim udionicama te na drugim
mjestima i ustanovama sukladno godiSnjem planu i programu Skole te Skolskom
kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
Nastavnim planom i programom utwduje se tjedni i godi5nji broj nastavnih sati
za obvezne i izbome predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadale i sadrlaji
svakog nastavno g predmeta.
3

U Skoli se mogu koristiti samo udZbenici kojeje odobrilo Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta prema posebnom zakonu.

ilanak

17.
Razredni odjeli ustrojavaju se na podetku Skolske godine odlukom Ureda
drZavne uprave u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji (SluZba za dru5tvene djelatnosti,

Odsjek za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehnidku kulturu), a sukladno
zakonu, provedbenim propisima i DrZarmom pedago5kom standardu osnovnoikolskog
sustava odgoja i obrazovanj a.
Broj udenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje
ministar u skladu sa DrZavnim pedagoSkim standardom osnovno5kolskog sustava
odgoja i obrazovanj a.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostomim i ka&ovskim
mogudnostima, te sukladno DrZavnom pedago5kom standardu osnovnoSkolskog
sustava odgoja obrazovanj4 Skola ustrojava produZeni boravak udenika.
Skola organizira prehranu udenika u skladu s normativima koje donosi
ministarstvo nadleZno za zdravstvo.

i

itanak 18.
izvode
U Skoli se
izvannastavne aktivnosti udenika radi pro5irivanja obrazovnih
sadr1aja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti udenika, razvijanja
zajedni3tva udenika, razvijanja druStvenog Zivota i razonode udenika.
Izvannastavne aktivnosti temelje se na nadelu dragovoljnosti izbora sadrLaja i
oblika rada.
Udenici mogu biti ukljudeni u izvan5kolske aktivnosti, a rad udenika u
izvan3kolskim aktivnostima moZe se priznati kao ispunjavanje Skolskih obveza.
dlanak 19.
Skola moZe osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u
promet proizvode koji su rezultat rada udenika .
Sredstva ostvarena na takav nadin moraju se posebno evidentirati i mogu se
uporabiti iskljudivo za rad udenidke zadruge i unapredivanje odgojno-obrazovnog
rada Skole.

tlanak

20.
U izvodenju odgojno-obrazovnih sadrlaja, te obavljanju djelatnosti, Skola
suraduje s drugim Skolama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizidkim
osobama.
Skola sudjeluje u dru5tvenom Zivotu naselja./mjesta s dijih podrudja udenici
pohadaju Skolu. U tu svrhu Skola organizira kultumo-umjetnidke manifestacije,
sportska natjecanja i dr.

U Skoli

se mogu

ilanak 21.
osnivati udenidki klubovi i druStva u skladu

s

posebnim

propisima.
Skola moZe biti vjeZbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje
odgojno-obrazovnih poslova.

Clznzk22.
4

Radi upotpunjavanja obrazovnih sadrZaja te realizaclle zadaea i cilleva
osnovnoSkolskog obrazovanja, Skola moZe izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i
ekskurzije te poduzimati druge odgovaraju6e aktivnosti prema planu utvrdenom
godiSnjim planom i programom rada te Skolskim kurikulumom.
Pri organiziranju aktirmosti iz stavka 1. ovoga dlanka Skolale duZna izraditi
detaljan progam aktivnosti koji obuhvada: ciljeve, nadin realizacije aktivnosti,
vremenik, tro5kovnik, nadin financiranja i vrednovanja aktivnosti, te treba pribaviti
prethodnu pisanu suglasnost roditelja udenika i otganizirati potrebnu pratnju prema
broju udenika.

ttanak 23.
Skola ima knjiZnicu.
Djelatnost knjiZnice je sastavni dio obrazovnog procesa, a obavljanje strudno
knjiZnidne djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjiZnice mora odgovarati propisanim standardima, a ureduje se
pravilnikom.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO
ilanak

24.

Skola obavlja djelatnost iz dlanka 1 1. ovoga statuta u sjedi5tu Skole, i u
podrudnim Skolama i to: PS Prugovo, PS Konjsko i PS Klis-Kosa.
U sjedi5tu Skole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za
udenike od prvog do osmog razred4 a u podrudnim Skolama nastava-i drugi oblici _
odgojno-obrazovnog rada za udenike od prvog do tre6eg razreda u PS Prugovo i PS
Konj sko, te od prvog do detvrtog razreda u PS Klis-Kosa.

U Skoli

se ustrojavaju

dlanak 25.
dvije sluZbe:

1 . strudno-pedago5ka i
2. administrativno-tehnidka.
Strudno-pedago5ka sluiba obavlja poslove u svezi s izvodenjem nastavnog plana
i programa, neposrednog odgojno-obrazovnog rada s udenicima, aktivnostima u
skladu sa potrebama i interesima udenika te promicanje strudno-pedago5kog rada

Skole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godiSnjim planom i programom
rada Skole i Skolskim kurikulumom.
Administrativno-tehnidka sluZba obavlja op6e, pravne i kadrovske poslove,
radunovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove voilenja i duvanja pedago5ke
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava udenika, roditelja i radnika, poslove
tehnidkog odriavanja i rukovanja opremom i uredajima, poslove odrZavanja disto6e
objekata i okoli5a te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godi5njim planom i programom rada Skole.

dlanak 26.
Unutamji rad i poslovanje Skole ureduje se pravilnikom o Ku6nom redu.
Skolski odbor donosi Kudni red nakon provedene rasprave na Uditeljskom vijedu te
Vije6u roditelja i Vije6u udenika.
Kudnim redom utvrduju se: pravila i obveze pona5anja u Skoli, unutamjem i
vanjskom prostoru Skole, pravila medusobnih odnosa udenika, pravila medusobnih
odnosa udenika i radnika, radno wijeme, pravila sigumosti i za5tite od socijalno
5

neprihvatljivih oblika ponaSanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i nadin
postupanj a prema imovini.
U St<oti.je zabranjen svaki oblik promidZbe i prodaje proizvoda koji nisu u
skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.

dtanak 27.
Skolski odbor, nakon provedene rasprave na Uditeljskom vijedu te Vije6u
roditelja i Vije6u udenika donosi etidki kodeks neposrednih nositelja odgojnoobrazovne djelatnosti u Skoli.

IV. UPRAVLJANJE SKOLOM

ilanak

28.

Skolom upravlja Skolski odbo..
Skolski odbor ima sedam (7) dlanova.

-

(l) dlana u Skolski odbor bira i razrjeSuje radnidko vije6e. Ako u Skoli
nije utemeljeno radnidko vije6e, dlana Skolskog odbora imenuju i opozivaju
radnici neposrednim tajnim glasovanjem na nadin propisan Zakonom o radu za
izbor radnidkog vije6a koje ima samo jednog dlana.
Dva (2) dlana imenuje i razrje5ava Uditeljsko vijede iz reda uditelja i strudnih
suradnika.
Jednog (1) dlana, koji nije radnik Skole, imenuje i razrje5ava Vijede roditelja.
Tn (3) dlana imenuje i razrjeSava Osnivad samostalno.
Jednog

ilanak

29.

ilanom Skolskog odbora ne moZe biti imenovana osoba kojaje pravomodno
osudena ili protiv koje se vodi postupak zakaznena djela protiv Zivota i tijela, protiv
slobode i prava dovjeka i gradanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti
za5tiienih medunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog dudoreda, protiv
braka, obitelji i mladeZi, protiv imovine, protiv sigumosti pravnog prometa i
poslovanj4 protiv pravosuda, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda,
protiv sluZbene duZnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
dlanovi koje imenuje osnivad samostalno, moraju ispunjavati uvjete iz dlanka
119. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.

ilanak

30.
Ravnatelj Skole treba izvijestiti osnivada o potrebi imenovanja dlanova Skolskog
odbora najkasnije 45 dana prije isteka mandata dlanova Skolskog odbora koje bira
osnivad.

dlanak 31.
Izbor osoba iz reda uditelja i strudnih suradnika za dlanove Skolskog odbora
obavlja se na sjednici Uditeljskog vij e6a j avnim glasovanjem.
Sjednicu Uditeljskog vije6a saziva ravnatelj.
6

Za provodenje izbora Uditeljsko vije6e imenuje izbomo povjerenstvo.
Izbomo povjerenstvo ima predsjednika i dva dlana.
dlanovi izbomog povjerenstva ne mogu se kandidirati za dlanove Skolskog

odbora.

Izbori se odrZavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata dlanova Skolskog
odbora iz reda uditelja i strudnih suradnika.

itanak 32.
Kandidate za dlanove Skolskog odbora iz reda uditelja i strudnih suradnika
mogu predlagati svi nazodni na Uditeljskom vije6u.
Svaki uditelj i strudni suradnik moZe sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki uditelj i strudni suradnik koji je prihvatio
kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.

ilanak 33.
Kandidati za tlana Skolskog odbora su uditelji ili strudni suradnici koji su dobili
najvedi broj glasova nazodnih dlanova Uditeljskog vije6a.
Ako dva ili vi5e kandidata imaju isti najve6i broj glasov4 glasovanje za te
kandidate se ponavlja, sve dokjedan od kandidata ne dobije ve6i broj glasova.
ilanak

34.
Za dlanove Skolskog odbora iz reda uditelja i strudnih suradnika Uditeljsko
vijeie imenuje kandidate koji su dobili najveii broj glasova.

dlanak 35.
Ravnatelj Skole duzan;e izvijestiti Vijede roditelja o potrebi izbora ro ditelja za
predstavnika roditelja u Skolski odbor.

dhnak 36.
jednog
dlana Skolskog odbora iz reda Vije6a roditelja koji nije
O prijedlogu
radnik Skole odluduju roditelji na sjednici Vije6a roditelja.
Kandidata za dlana Skolskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi
nazodni na sjednici Vije6a roditelja.
Svaki roditelj moZe sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je dlan Vije6a
roditelja istodobno i radnik Skole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam
istaknuo svoj u kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga dlanka.
O kandidatima za Skolski odbor Vijeie roditelja odluduje javnim glasovanjem.
U sludaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje 6e se ponoviti za
ta dva kandidata.
Za dlana Skolskog odbora iz reda Vije6a roditelja imenuje se kandidat koji je
izabran ve6inom glasova nazodnih roditelja dlanova Vije6a roditelja.
dlanak 37.
Jedan primjerak zapisnika o izboru kandidata za dlanove Skolskog odbo-ra iz
reda Vije6a roditel.la dosiavl.la se ravnatelju Skole te stavlja na oglasnu plodu Skole.

dlanak 38.
Skolski odbor se moZe konstituirati ako je imenovana vedina dlanova Skolskog
odbora.
7

Pnt konstituiraju6u sjednicu Skolskog odbora saziva ravnatelj.
Najstariji dlan Skolskog odbora rukovodi radom konstituirajuie sjednice do
izbora predsjednika.

itanak 39.
Dnevni red konstituirajude sjednice obvezno sadrZi:
f. izvjeS6e predsjedavatelja sjednice o imenovanim dlanovima Skolskog odbora
2. izbor predsjednika i zamjenika ptedsjednika Skolskog odbora.

ilanak 40.
Mandat dlanova Skolskog odbora tede od dana konstituiranja Skolskog odbora i
traje detiri godine.
dlanovi Skotskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Clanak 41.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora moZe biti izabran
svaki dlan Skolskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Skolskog odbora biraju se na detiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora
dlanovi Skolskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio
vedinu glasova ukupnog broja dlanova Skolskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Skolskog odbora najstariji dlan Skolskog odbora
predaje predsjedniku dalje vodenje sjednice Skolskog odbora.
ttanak 42.
Predsjednik Skolskog odbora:
saziva sjednice Skolskog odbora,
utvrduje prijedlog dnevnog reda sjednice,
priprema i razmata materijale za sjednicu,
vodi sjednice Skolskog odbora,
vodi raduna da se sjednice odrZavaju u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama op6ih akata i
skrbi o odrZavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrdene
Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

-

itanak

43.

U sludaju sprijedenosti obavljanja duZnosti, predsjednika Skolskog odbora
zamjenj uje zamjenik predsjednika Skolskog odbora.
Akoje i zamjenik predsjednika Skolskog odbora sprijeden voditi sjednicu,
Skolski odbor na sjednici odreduje osobu iz reda dlanova Skolskog odbora koja 6e
predsjedavati sjednici.

.

dtanak 44,
Sjednicu Skolskog odbora saziva predsjednik Skolskog odbora, a u sludaju
njegove sprijedenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje moZe dati svaki dlan Skolskog odbora.
Predsjednik Skolskog odbora obvezanje sazvati sjednicu Skolskog odbora ako
lo traLi 113 dlanova Skolskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Skolskog odbora ne izvr5i obvez:u iz stavka 1. ovog dlanka, a
radi se o potrebi hitnog odludivanja te zakonitosti rada Skole, sjednicu Skolskog
odbora ovla5ten je sazvati ravnatelj.

8

dhnak 45.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku, s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije odrZavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim dlanovima Skolskog odbora, ravnatelju Skole te po
potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim
osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva, s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na
oglasnu plodu Skole u roku odredenom u stavku 1 . ovog dlanka.

ilanak

46.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Skolskog
odbora moZe se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.

dlanak 47.
Kada pojedinom dlanu Skolskog odbora iz dlanka 28. ovoga statuta
prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata prema stavku I . ovoga dlanka.
Mandat dlana Skolskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
wemena na kojeje bio izabran raniji dlan Skolskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajude se primjenjuju pravila kao i za izbor dlanova
Skolskog odbora.

ilan

dlanak 48.
Skolskog odbora moZe biti razrije5en i prije isteka mandata na

kojije

imenovan:
1. ako podnese ostavku na dlanstvo u Skolskom odboru,
2. ako mu kao uditelju odnosno strudnom suradniku prestane radni odnos u Skoli
3. ako udeniku dijije roditelj dlan Skolskog odbora prestane Skolovanje u ovoj
Skoli, najkasnije u roku od 60 dana od dana kadaje Skolovanje udenika u Skoli
prestalo,
4. ako trajno ne moZe izvr5avati obveze dlana,
5. ako zbog naslanaka razloga iz posebnih propisa dlan viSe ne moZe obavljati
poslove uditelja i strudnog suradnika, ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa.
6. ako tijelo koje ga je predtozilo u Skolski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u Skolskom odboru,
prosvjetni inspektor ili Skolski odbor utvrde da dlan Skolskog odbora ne
ako
7.
ispunjava obveze odnosno ne obavlja poslove iz svog djelokruga utvrdene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole, ili ako obveze i poslove
obavlja na nadin koji ne omogu6uje redovito poslovanje Skole,
8. ako nastanu r azlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba viSe ne moZe biti
dlan Skolskog odbora.
Prijedlog 2a 1,i'jeSenje dlana Skolskog odbora pokre6e Skolski odbor ili
a.
-prosvj etna inspekcij
za raz4elenje dlana Skolskog odbora iz reda uditelja i strudnih

ml"atog

suradnika moZe predloZiti najmanje desetina dlanova Uditeljskog vije6a, a prijedlog
za razryeienje dlana Skolskog odbora iz reda roditelja moZe predloZiti najmanje
desetina dlanova Vije6a roditelja.

I

ttanak

49.

Skolski odbor moZe biti raspu5ten i prije isteka mandata ako ne ispunjava
obveze utvrdene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole, ili ako te poslove
obavlja na nadin koji ne omogu6uje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole.
Odluku o raspu5tanju Skolskog odbora donosi ured drZavne uprave u
primjerenom roku.

itanak 50.
Skolski odbo. -oZe biti raspu5ten i prije isteka mandata ako prosvjetni
inspektor utvrdi da su ispunjeni uvjeti za razrjeSenje odnosno raspu5tanje propisani
zakonom, u roku od l5 dana od dana dostave zahtjeva prosvjetnog inspektora.

ilanak

51.
Odlukom o raspu5tanju Skolskog odbora imenuje se povjerenstvo koje
privremeno zamjenjuje Skolski odbor.

ilanak 52.
Skolskog odbora koji je razrije5en prije isteka mandat4 ako je utvrdeno da
ne ispunjava obveze utvrdene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole, ,e
moZe biti ponovno imenovan za dlana istoga Skolskog odbora.
Ako je Skolski odbor raspu5ten iz razloga Sto nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole, ili.le te
poslove obavljao na nadin koji ne omoguiuje redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti Skole, dlanovi toga raspu5tenoga Skolskog odbora ne mogu biti ponovno
imenovani za dlanove Skolskog odbora koji se imenuje nakon raspuStanja.
ilan

tlanak 53.
itanovi Skolskog odbora o pitanj ima iz djelokruga

rada Skolskog odbora

odluduju ve6inom glasova ukupnog broja dlanova, javnim glasovanjem ako Zakonom
nije predvideno drugadij e.

ilanak

54.
O radu sjednice Skolskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se moZe voditi pisano ili tonski snimati.
Zapisnik vodi tajnik Skole, ili osoba koju odredi predsjednik Skolskog odbora u
dogovoru s ravnatelj em.

ilanak 55.
O odlukama vaZnim za rad i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog
odbora radnike se izvje5iuje na oglasnoj plodi Skole u roku od 3 dana od dana
odrZavanja sjednice na kojoj je odluka donesena.
Roditelje se na sjednici Vijeia roditelja i roditeljskim sastancima izvje5iuje o
odlukama vaznim za rad i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog odbora.
Osnivadaje potrebno u roku 3 dana izvijestiti pisanim putem o odlukama
va2nima za rad i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog odbora.
Clanak 56.
Skolski odbor moZe osnivati povjerenstva ili radne skupine za proudavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova vaZnih za Skolu.
Clanovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno
da se obavi odredena zada6a.
t0

Skolski odbor moZe u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu,
odnosno pojedinog dlana.

dlanak 57.

ilanovi povjerenstava i radnih skupina biraju se izmedu radnika Skole.

Iznimno, kada j e propisano da odredeno povj erenstvo ili radna skupina mora
imati sastav koji se ne moZe osigurati od radnika Skole, ili kada;e to prema naravi
zadaCe potrebno, Skolski odbor moZe za dlanove povjerenstva ili radne skupine
imenovati i osobe izvan Skole.

dlanak 58.
Uz poslove za kojeje kao tijelo upravljanja Skolom ovla5teno zakonom i
provedbenim propisima, Skolski odbor:
imenuje ravnatelja Skole uz prethodnu suglasnost ministra,
razrjeSuje ravnatelja Skole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga

-

-

Statuta,

donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivada, a na prijedlog ravnatelja
Skole,
donosi op6e akte Skole na prijedlog ravnatelja Skole,
donosi Skolski kurikulum na prijedlog Uditeljskog vije6a i ravnatelja Skole,
donosi godi5nji plan i program rada na prijedlog ravnatelja 5ko1e i nadzire
njegovo izvrSavanj e,
donosi financijski plan, polugodi5nji godi5nji obradun na prijedlog
ravnatelj a,
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Skole u vezi zasnivanja i prestanka
radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj Skoli,
na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upudivanju na ovlaStenu prosudbu
radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da muje
psihofizidko zdravlje naru5eno u mjeri koja umanjuje njegorT r radnu
sposobnost,
odluduje o zahtjevima radnika za za5titu prava iz radnog odnosa,
odluduje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale
pokretne imovine dija je pojedinadna vrijednost od 70.000,00 do 1 00.000,00
kuna,
o opteredivanju ili otudivanju pokretne imovine dijaje vrijednost od 70.000,00
do 100.000.00 kuna,
uz suglasnost osnivada odluduje:
promjeni djelatnosti Skole,
stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju nekretnina i druge imovine bez
obzira na njenu vrijednost,
raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivada,
promjeni naziva i sjediSta Skole,
statusnim promjenama Skole,
- daje osnivadu i ravnatelju prijedloge i miSljenja o pojedinim pitanj ima valnim za

-

i

-

-

-

-

-

-

-

radisigumostuSkoli.
bira i razrje3uje predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora,
razmatra rezultate obrazovnog rada,
razmatra predstavke i prij edloge gradana u svezi s radom Skole, ..
obavlja druge poslove odreden" Stututo- i drugim op6im aktima Skole.

ll

V. RAVNATELJ

ilanak

59.

Ravnatelj je poslovodni i strudni voditelj Skole.
Ravnatelja imenuje odlukom Skolski odbor uz prethodnu suglasnost ministra.
Smatra se daje ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati
suglasnost u roku od l5 dana od dana dostave zahtjeva za suglasno56u.
Skolski odborje obvezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje ravnatelja
u roku od petnaest dana od dana isteka roka iz stavka 3. ovoga dlanka donijeti odluku
o imenovanju kandidata za ravnatelja za kojeg je zatraZio prethodnu suglasnost.
Ako je ministar uskatio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora
ravnatelj a se ponavlj a.

Ctanak 60.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba moZe biti ponovno imenovana
za ravnatelja.
Za ravnatelja Skole moZe se imenovati osoba koja ispunjava uvjete sukladno
zakonu.

tlanak 61.
Natjedaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Skolski odbor najkasnije Sezdeset
dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natjedaj se objavljuje u dnevnom tisku na nadin daje dostupan svim
zainteresiranim kandidatima na podrudju Republike Hrvatske.
U natjedaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, wijeme na koje
se imenuje, rok za podno5enje prijava na natjedaj koji ne moZe biti kra6i od osam
dana od dana objave natjedaja, rok u kojem se kandidati izvjeS6uju o izboru, a koji ne
moZe biti dulji od detrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnoSenje prijava, te
dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijaw treba dostaviti.
itanak

62.

Pri zaprimanju ponuda kandidata za rar.natelja Skole potrebno je utwditi:
da li kandidat ispunjava uvjete natjedaja i
da li je ponuda dostavljena u propisanom roku.

-

thnak 63.
Kandidate koji ispunjavaju uvjete natjedaja i koji su ponude dostavili u
zakonskom roku Skolski odbor moZe pozvati na razgovor.
O razgovorima s kandidatima vodi se.poseban zapisnik, a zapisnik vodi dlan
Skolskog odbora kojeg odredi predsjednik Skolskog odbora.

-

Chnak

64.

Skolski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru i imenovanju
ravnatelj a.

Prijave kandidata dostavljene na natjedaj za ravr:ratelja Skole treba urudZbirati i
otisnuti prijemni Stambilj na neotvorenu omotnicu.
UrudZbirane omotnice otvara predsjednik Skolskog odbora na sjednici Skolskog
odbora.
Ponude za natjedaj razmatraju se abecednim redom, pri demu se utvrduje koji
kandidati ispunjavaju uvjete i da li su ponude dostavljene u propisanom roku.
t2

Nepotpune prijave ne6e se razmatrati.
Skolski odbor moZe, ako procjeni daje to potrebno, obaviti rivgovor sa svakim
kandidatom prijavljenim na natjedaj i u svezi s tim se vodi poseban zapisnik. Zapisnik
vodi dlan Skolskog odbora kojeg odredi predsjednik Skolskog odbora.
Nakon Sto se utwdi koji kandidati ispunjavaju uvjete natjedaja, sastavlja se
izboma lista.
U postupku izbora i imenovanja ralmatelja dlanovi Skolskog odbora iz redova
Uditeljskog vije64 Vije6a roditelja te radnidkog vije6a na sjednicama su obvezni
zastupati i iznositi stajali5ta tijela koje ihje imenovalo ili izabralo u Skolski odbor.
StajaliSta tijela iz stavka 8. ovoga dlanka donose se na sjednici Uditeljskog
vije6a i Vije6a roditelja te zbora radnika tajnim glasovanjem, o demu se pisani
zakljudak dostavlja Skolskom odboru.
Prema izbomoj listi izraduju se glasadki listidi diji broj mora bitijednak broju
dlanova Uditeljskog vije6a i Vijeda roditelja te zbora radnika nazodnih na sjednicama
na kojima se provodi tajno glasovanje kojim se donosi stajali5te o izboru kandidata za
imenovanj e ravnatelj a.
Glasadki listi6 sadrZi. naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja Skole popis
kandidata abecednim redom.
dlan tlela i, stavka 8. ovoga dlanka treba glasovati tako da na glasadkom listi6u
zaokruLi redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Ukoliko se na natjedaj prijavi samo jedan kandidat, na glasadkom listidu dlanovi
tijela iz stavka 8. ovoga dlanka tajnim glasovanjem donose stajali5te o izboru
kandidata.
VaZedi je glasadki listii na kojem je zaokruZen samo jedan kandidat.
Za ravnatelja Skole izabran je kandidat koji je dobio ve6inu glasova svih
dlanova Skolskog odbora.
Osoba izabrana-imenovana za ravnatelja sklapa sa Skolskim odborom ugovor o
radu na rok od 5 godina u punom radnom vremenu.

i

ilanak

65.

Ako Skolski odbor prema natjedaju u postupku odredenom ovim Statutom ne
imenuje ravnatelja, imenovat 6e vrSitelja duZnosti ravnatelja a natjedaj 6e se ponoviti.
Za vrSitelja duZnosti ravnatelja moZe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
za uditelja odnosno strudnog suradnika.
Glasovanje za vr5itelja duZnosti ravnatelja obavlja se javnim glasovanjem.
Mandat vr5itelja duZnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje
godinu dana.

Vriitelj duZnosti ima

sva prava

i obveze ravnatelja.

ilanak

66.

Za vr5itelja duZnosti ravnatelja ne moZe biti imenovana osoba kojoj je ministar
uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Skole.

dhnak 67.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Skolski odbor utvrduje vrijeme stupanja
ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.

tlanak 68.
Skolski odborje duZan u roku 45 dana od dana isteka roka za podno5enje
prijava obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu
praru da pregleda natjedajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti moZe zahtijevati sudsku za5titu kod nadleZnog suda.
l3

Osoba kojaje podnijela prijavu na natjedaj moZe pobijati tuZbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga Sto izabrani kandidat ne
ispunjava uvjete koji su objavljeni u natjedaju.
TuZba se podnosi op6inskom sudu, mjesno nadleZnom prema sjediStu Skole.

-

ilanak 69.
je
poslove
Ravnatelj uz
za koje
ovlaSten zakonom i provedbenim propisima:
organizira i vodi poslovanje Skole,
predstavlja i zastupa Skolu,
poduzima sve pravne radnje u ime i za radun Skole,
zastupa Skolu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim drZavnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
odgovoran je za zakonitost rada Skole i strudni rad Skole,
predlaZe gp6e akte Skole Skolskom odboru,
predlaZe Skolskom odboru financijski plan, polugodi5nji i godi5nji obradun,
sudjeluje u radu Skolskog odbora, bez prava odludivanja,
obustavlja izvr5enje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu
utemeljene na zakonu, podzakonskom ili op6em aktu,
izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
izvr5ava odluke i zakljudke osnivada, Skolskog odbora i Uditeljskog vije6a,
saziva konstituiraju6u sjednicu Skolskog odbora i Vijeda roditelja,
odluduje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost
Skolskog odbora sukladno zakonskim odredbama,
odluduje o zasnivanju radnog odnosa bez natjedaja na odredeno vrijeme, kada
obavljanje poslova ne trpi odgodu, samostalno na vrijeme do 15 dana, do
zasnivanja radnog odnosa na temelju natjedaja ili na drugi propisani nadin, ali
ne dulje od 60 dana,
sklapa ugovor o radu bez natjedaja sa osobom kojoj je na temelju rje5enja
ministra odobreno zasnivanje radnog odnosa na neodredeno wijeme sukladno
dlanku 105. stavak 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
Skoli,
predlaZe Skolskom odboru donoSenje odluke o upuiivanju na ovlaStenu
prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu
je psihofizidko zdravlje naru5eno u mjeri koja umanjuje njegow radnu
sposobnost,
u suradnji sa Uditeljskim vijeiem predlaie Skolskom odboru dono5enje
Skolskog kurikuluma.
- poduzima zakonske mjere zbog neizw5avanja poslova ili neispunjavanja
drugih obveza iz radnog odnosa,
brine i odgovara za sigumost udenika, uditelja, strudnih suradnika i ostalih
radnika,
suratluje s nadleZnim tijelima i ustanovama te roditeljima i udenicima,
nadzire pravodobno i todno uno5enje podataka u e maticu,
sklapa pravne poslove o stjecanju, opteredivanju ili otudivanju pokretne
imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna,
upu6uje radnike na redovite lijednidke preglede,
odluduje o nastavku Skolovanja, odnosno ispisu udenika kojije nawSio 15
godina Zivota,
izvje56uje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i strudnog
nadzora,
saziva sjednice Uditeljskog vijeia predsjedava im,

i

t4

-

posje6uje nastaur i druge oblike odgojno obrazovnog rada, utalizira rad
uditelja i strudnih suradnika te osigurava njihovo strudno osposobljavanje i
usaw5avanj e,
saziva sjednice Skolskog odbora ako su ispunjeni uvjeti iz dlanka 44. st. 4.
Statuta Skole,
obavlja druge poslove utwdene statutom i drugim op6im aktima Skole te
poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili op6im aktima
nisu ovla5tena druga tijela Skole.

itanak 70.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoranje Skolskom odboru i osnivadu
sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj moZe osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih
akata ili obavljanje poslova vaZnih za djelatnost Skole.
ilanak

71.

Skolski odborje duZan razrije5iti ravnatelja i prije isteka roka na kojije
imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i strudnog voditelja Skole te
u sludajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sarn zatraii razrje5enje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima koj ima se
ureduju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili op6im aktima Skole, ili neosnovano
ne izvrSava odluke Skolskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrodi Skoli ve6u
Stetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje duZnosti tako da su
nastale ili mogu nastati ve6e smetnje u obavljanju djelatnosti Skole.
Skolski odbor moZe razrije5iti ravnatelja Skole i na prijedlog prosvjetnog
inspektora koji o prijedloga za razrjeienje izvje56uje povjerenstvo Ministarstva
znanosti. obrazovanja i spo(a.
Ako Skolski odbor ne razrijesi ravnatelja Skole na prijedlog prosvjetnog
inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a povjerenstvo Ministarstva
procijeni daje prijedlog opravdan, ministar 6e razrije5iti ravnatelja.

tlanak72.
Ravnatelju ugovor o radu prestaje:
smr6u ravnatelja,
istekom wemena na kojeje sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme,
na kaju Skolske godine u kojoj ravnatelj navr5i 65 godina Zivota i 15 godina
mirovinskog staZa,
spoftvumom rarinatelja i Skole,
dostavom pravomoinog rje5enja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu
zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.
otkazom Skole.
Ako se ravnatelj razrje3uje iz razloga navedenih u dl. 71. todka 1. ovog Statuta,
Skola 6e s ravnateljem zakljuditi sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.
Ako se ravnatelj razrje5uje iz razloga navedenih u dl. 71. todka 3. i 4. ovog
Statuta, Skola 6e ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Ravnateliu kojem je Skola otkazala ugovor o radu pripada otkazni rok u trajanju
od mjesec dana.
Otkaz mora imati pisani oblik i mora biti dostavljen drugoj strani.

-

-

-

15

Chnak

73.

Kada Skolski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrje5enje, prije donoSenja
odluke o la.rjeSenju, obvezanje ravnatelju omoguiiti da iznese svoju obranu odnosno
da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku koji mu
je odredio Skolski odbor.

thnak

74.

Nakon oditovanja ravnatelja o razlozima za ra,ieSenje, o prijedlogu za
razrjesenje ravnatelja dlanovi Skolskog odbora odludit ie javnim glasovanjem.

ilanak

75.

Protiv odluke o razrje5enju ravnatelj koji je razrije5en ima pravo tuZbom traZiti
sudsku za5titu prava, ako smatra daje bio powijeden propisani postupak i daje ta
poweda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postoj ali razlozi za razrje5enje
propisani odredbom dlanka 71. ovoga Statuta.
TuZba se podnosi opiinskom sudu mjesno nadleZnom prema sjediStu Skole u
roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrjeSenju.

dlanak 76.
U sludaju razrjeSenja ravnatelja, Skolski odbor imenovat ie vrSitelja duZnosti
ravnatelja iz redova uditelja i strudnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana
imenovanja vr5itelja duZnosti raspisat 6e natjedaj za izbor ravnatelja.

tlanak77.
Ravnatelj kojije razrije5en prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze
poslovodnog ili strudnog voditelja ne moZe biti ponovno imenovan za ravnatelja niti
vr5itelja duZnosti ravnatelja Skole sljede6ih l0 godina.

VI. TAJNIKSKOLE

thnak 78.
Osnol.na Skola ima tajnika.
Poslove tajnika moZe obavljati osoba kojaje zavr5ila:
a) sveudiliSni diplomski studij pravne struke ili specijalistidki diplomski strudni studij
javne uprave,
b) preddiplomski strudni studij upra!.ne struke, ako se na natjedaj nejavi osoba iz
todke a) ovoga stavka.
Djelokrug rada tajnika propisuje ministar.
dtanak 79.
Tajnik Skole zasniva radni odnos na temelju natjedaja.
Natjedaj se objavljuje na mreZnim stranicama i oglasnim plodama Hrvatskog
zavoda za zapolljavanje, te mreZnim stranicama i oglasnim plodama Skolskih
ustanova.

Rok za primanje ponuda kandidata ne moZe biti kra6i od osam dana.
Iznimno se moZe zasnovati radni odnos sa tajnikom Skole bez natjedaja na
odredeno wijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog
odnosa na temelju natjedaja ili na drugi propisani nadin, ali ne dulje od 60 dana.

l6
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itanak

80.

Strudna tijela Skole su Uditeljsko vije6e i Razredno vije6e.

ilanak 81.
Uditeljsko vije6e dine uditelji, strudni suradnici i ravnatelj Skole.
Uditeljsko vijeie uz poslove odredene zakonom i provedbenim propisima:
- predlaZe godi3nji plan i program rada Skole i Skolski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- skbi o primjeni sunremenih oblika i metoda nastavnog rada s udenicima,
- odluduje o pedago5kim mjerama sukladno odredbama ovoga Statuta,
- na prijedlog lijednika primame zdravstvene za5tite donosi odluku o oslobadanju od
pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili odredene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje Stetilo zdravlju udenika,
- raspravlja iodluduje o strudnim pitanjima,
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine,
- predlaZe imenovanje razrednika,
- daje prijedloge Skolskom odboru i ravnatelju za unapredivanje organizacije rada i
djelatnosti Skole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utwdene Statutom i drugim aktima Skole.
ilanak 82.
Razredno vijede dine uditelji koji izvode nastalu u razrednom odjelu.
Razredno vije6e:
- skbi o odgoju i obrazovanju udenika u razrednom odjelu,
- skbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,
- predla:ie izlete razrednog odjela,
- utwduje ocjenu iz vladanja.
- suraduje s roditeljima i skrbnicima udenika,
- obavlja druge poslove odredene Statutom i drugim aktima Skole.
Clanak 83.
Sjednice Uditeljskog vije6a saziva i predsjedava im ravnatelj Skole, a sjednice
Razrednog vije6a saziva razrednik.
Na sjednicama Uditeljskog i Razrednog vijeia odluduje sejavnim glasovanjem
ukoliko za pojedino pitanje u odredbama ovog Statuta ili Poslovnika o radu
kolegijalnih tijela nije odredeno drukdije.
VIII. RADNICI
tlanak

84.

Radnici Skole su osobe koje su sa Skolom sklopile ugovor o radu na neodredeno
ili odrecleno vrijeme s punim ili nepunim radnim wemenom.
Skola moZe na prijedlog osnivada i uz suglasnost Ministarstva angaZirati i druge
odgojno-obrazovne radnike za posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu.
Posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu odnose se na: rad s darovitim
udenicima, rad s udenicima s te5ko6ama u razvoju, rad s udenicima pripadnicima
nacionalnih manjina.

ilanak

85.

I'I

Uditelji i strudni suradnici imaju obvezu trajno se strudno usawSavati kroz
programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama DrZavnog pedagoikog standarda osnovno5kolskog odgoja i obrazovanja.
Usavr5avanje iz stavka 1 . ovoga dlanka sastavni je dio radnih obveza uditelja i
strudnih suradnika.

ilanak 86.
Ravnatelj, uditelji i strudni suradnici obvezni su stjecati licenciju kojom
dokazuju potrebne razine op6ih i strudnih kompetencija i obnavljati licenciju sukladno
zakonskim odredbama i podzakonskim propisima.
ilanak

87.

Uditelji, strudni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje tri
razine i stjecati odgovarajuia znanja.
Uditelji, strudni suradnici i ravnatelj Skole mogu biti nagradeni za lzvanredna
postigrru6a u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i nadin napredovanja i nagradivanja.

ilanak

88.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Skole obavlja se sukladno
zakonskim odredbama, podzakonskim aktima i op6im aktima Skole sklapanjem,
otkazivanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Skole u skladu sa zakonskim
odredbama, pravilnikom o radu te odredbama ovoga Statuta.
Raspored radnih obveza radnika odreduje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, op6im aktima Skole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o
radu i godi5njim planom i programom rada Skole.

ilanak 89.
Pravilnikom o radu Skole detaljno se razraduju zasnivanje i prestanak radnog
odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima
radnika Skole.
IX. U.ENICI

tlanak

90.

U prvi razred Skola upisuje djecu koja su do

1. travnja tekude godine navrsila
iest godina Zivota.
Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured drZavne
uprave u Zupanij i nadleZan za poslove obrazovanja.

ilanak 9I.
Udenik se u pravilu upisuje u Skolu kojoj pripada prema upisnom podrudju, a
iznimno se moZe upisati u prvi razred osnovne Skole kojoj ne pripada prema upisnom
podrudju:
ako to ne izaziva povetanje broja razrednih odjela utwdenih planom upisa u
osnovnoj Skoli u koju se upisuje,
ako se upisuje u Skole koje izvode altemativne, medunarodne, te programe na
jeziku i pismu nacionalnih manjina
ako se upisuje u Skolu kojoj je osnivad druga fizidka ili pravna osoba.

-

-
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ilanak

92.

U prvi razred Skola ie upisati samo djecu iz dlanaka 90. i 91. ovoga Statuta za
je
koju
strudno povjerenstvo za utwdivanje psihofizidkog stanja djeteta potvrdilo da
su sposobna zapodeti s osnovnim 5kolovanjem.
U prvi razred se na zahtjev roditelja i prijedlog strudnog povjerenstva moZe
upisati i dijete koje do 31. oZujka teku6e godine nema navr5enih Sest godina Livota, ili
odgoditi upis u prvi razred za jedm Skolsku godinu.
Postupak utvrdivanja psihofrzidkog stanja djeteta te sastav strudnog
povjerenstva propisuje ministar nadleZan za poslove obrazovanja uz prethodnu
suglasnost ministra nadleZnog za poslove zdravstva, temeuem odobrenja ureda
drZavne uprave.

dlanak 93.
U sludaju kada dijete ima viSestruke teSko6e te su po posebnim propisima
roditelji stekli pravo na status roditelja nj egovatelj a ilije dijete, s obzirom na vrstu,
stupanj i teZinu o5te6enja, steklo pravo na skb izvan vlastite obitelji radi
osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomo6 i
njegu u ku6i u okviru kojeg se osigurava pruZanje usluga psihosocijalne pomo6i,
dijete se moZe privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne Skole.
Udenik se moZe prirT emeno osloboditi Skolovanja i tijekom Skolovanja, ako se
izmjene uvjeti iz stavka2. ovog dlanka.

dlanak 94.
Upis u prvi razred Skola provodi u lipnju.
Upis se provodi do podetka Skolske godine.
Upis udenika provodi jedno ili vi5e upisnih povjerenstava koje imenuje
ravnatelj.

ilanak

95.

Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rodenih,
domovnice za djecu koja su hrvatski drZavljani, isprava o prebivali5tu ili boraviStu
roditelja odnosno skbnika te podaci koje Skoli dostavi nadleZno upravno tijelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz dlanka 94. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom poloZaju djeteta te obiljeZjima njegove sredine,
koji su znadajni za pralenje ruzvoja udenika i popunjavanje evidencijskog lista
udenika i druge pedagoike dokumentacije.

ilanak

96.

U sludaju prelaska udenika izjedne Skole u drugu, Skola iz koje udenik odlazi
izdaje prijepis ocjena i ispisuje udenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka
obavijesti o upisu udenika u drugu Skolu.
2a ufenika toii.le presao u drugu osnovnu Skolu, Skola u matidnoj knjizi
zakljuduje posljednji razred koji je zaw5io u Skoli.

dlanak 97.
Udenika stranca, azilanta ili hrvatskog drZavljanina kojije prekinuo Skol.ovanje
u inozemstvu i koji Zeli nastaviti osnovno Skolovanje u Republici Hrvatskoj, Skola 6e
upisati u odgovar a}uci raned samo temeljem rjeSenja o priznavanju istovrijednosti
svjedodZbe radi nastavka naobrazbe.
Clanak 98.
Udenici imaju pravo:
l9

-

sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
pravo na obavije5tenost o svim pitanj ima koja se na njega odnose,
pravo na uvaZavanje njegovog miSljenja,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeia udenika te izradi i provedbi ku6nog reda,
pravo na savjet i pomoi pri rje5avanju problema,
pravo na prituibu uditeljima, ravnatelju i Skolskom odboru,
koristiti objekte Skole i sredstva koja sluZe za ostvarivanje nastavnih sadrLaja
u skladu s njihovom namjenom.
iznositi prijedloge i mi5ljenja radi pobolj5anja odgojno-obrazovnog procesa i
odgojno obrazovnog rada.

Udenici su duZni:
redovito pohadati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
savjesno uditi i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
njegovati humane odnose medu udenicima, uditeljima i drugim radnicima
Skole,
duvati imovinu koju koriste te imovinu drugih udenika i radnika Skole,
po5tovati pravila ku6nog reda te izrT Savati upute uditelja, strudnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Skole koje su u skladu s pravnim propisima i
kudnom redu,
duvati udZbenike i druga obrazovna i nastama sredswa i
pravodobno opravdati izostanke i zakainjenja.

ilanak 99.
poduzeti
potrebne
Skolale duZna
sve
mjere za osiguravanje sigumosti i zaBtite
zdravlja udenika.
Ravnatelj i uditelji su duZni omogu6iti pravobranitelju za djecu da upoznaje i
savjetuje udenike o nadinu ostvarivanja i zaitite njihovih prava i interesa.
Uditelji i strudni suradnici i svi radnici Skole duZni su poduzimati mjere radi
za5tite prava udenika te o svakom k5enju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili
du5evnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja udenika, obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Skole.
Ravnatelj Skole.le obvezan odmah o svakom k5enju prava ud enika izstavka 2.
ovoga dlanka izvijestiti nadleZno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu
odnosno drugo nadlezno tijelo.
dtanak 100.
Izostanak udenika s nastave obvemo je opravdati dostavljanjem razredniku
lijednidke ispridnice nadleZne institucije kojuje potpisao i roditelj odnosno skrbnik
najkasnije u roku od 5 dana od powatka udenika na nasta\.u.
Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za kojuje roditelj
odnosno skbnik unaprij e d traLio i dobio odobrenj e i to :
u hitnim sludajevima usmeno od uditelja za izostanak s njegova sata,
najkasnije neposredno prije podetka sata
razrednika za izostanak do 3 radna dana uz pisani zahtjev razredniku za
izostanak, najkasnije 1 dan prije izostanka
ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana uz pisani zahtjev ravnatelju za
izostanak, najkasnije 3 dana prije izostanka
uditeljskog vije6a za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev uditeljskom
vije6u, najkasnije 8 dana prije izostanka

-

-

Tijekom Skolske godine roditelj odnosno skrbnik moZe osobno ili pisanim
putem opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispridnica iz stavka
1. ovog dlanka u trajanju od najvi5e 3 radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.
Izostanak s nastave iz stavka 3. ovog dlanka roditelj odnosno skbnik duZan je
opravdati najkasnije u roku l5 dana nakon powatka udenika na nastavu.
Ctanak 101.
Ako udenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvrSava druge obveze, Skola 6e
zatraiiti od roditelja ili skbnika objasnjenje o razlozima udenikovog neizvrsavanja
obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Skolu smatra se neopravdani izostanak u trajanju
zbog kojega se udeniku mogu izreii pedago5ke mjere.

ilanak 102.
Pedago5ke mjere izridu se udenicima prema odredbama Zakona o odgoju
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli te Pravilnika o kriteijima za izricanje

i

pedago5kih mjera.
Pedago5ke mjere zbog porT eda duZnosti, neispunjavanja obveza i nasilnidkog
pona5anja u osnovnoj Skoli su opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu Skolu.
Pedago5ke mjere opomene i ukora izridu se za teku6u Skolsku godinu.
Mjera strogog ukora i preseljenje u drugu Skolu vrijedi do kraja osnovnog
odgoja i obrazovanj a.
Pedago5ku mjeru opomene izride razrednik, ukora razredno vije6e, strogog
ukora izride uditeljsko vije6e,
Ravnatelj rje3enjem odluduje o pedago5koj mjeri preseljenja u drugu Skolu na
temelju obavijesti uditeljskog vijeia,
Do dono5enja odluke o izricanju pedagoSke mjere ravnatelj moZe rje5enjem
privremeno udaljiti udenika iz odgojno-obrazovnoga procesa, o demu je duZan
pisanim putem izvijestiti roditelja i nadleZni centar za socijalnu skb. Nakon
dono5enja odluke o izricanju pedago5ke mjere, rje5enje o privremenom udaljenju 6e
se ukinuti.
Skole su duZne provoditi pedago3ke mjere uvaZavajudi udenikovo psihofizidko
stanie i niegovu dob te utvrditi sve okolnosti koje utjedu na njegov razvoj.

ilanak 103.
Udenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te
iz vladanja.
Ocjene iz nastavnih predmeta su brojdane: odlidan (5), vrlo dobar (4), dobar (3)
a iz vladanja opisne: uzomo, dobro i lo3e.
dovoljan (2) i nedovoljan
Na zavr5etku svakog razreda osnovne Skole udeniku se izdaje razredna
svjedodZba.
SvjedodZba osmog razreda je isprava o zavr5etku osnovne Skole'

(l),

,

itanak 104.
Za udenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najvi5e
dva nastavna predmeta, Skolale duZna organizirati pomo6 u udenju i nadoknadivanju
2t

rad koji je udenik duZan pohadati.
Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga dlanka utwduje Uditeljsko vijede po
nastavnim predmetima i ne moZe biti kra6e od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
U sludaju da udenik tijekom dopunskog rada iz stavka 1. ovoga dlanka ostvari
odekivane ishode, uditelj mu zakljuduje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom
upudivanja na popravni ispit uditelj je duZan upomati udenika na zadnjem satu
dopunskog rada.
Ako se udeniku od detWog do osmog razreda nakon dopunskog rada ne zakljudi
prolazna ocjena, udenik se upu6uje na popravni ispit koji se odrZava krajem Skolske
godine, a najkasnije do 25. kolovoza teku6e godine.
Popravni ispit polaZe se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a
ocjena povjerenstva je konadna.
Termine odrZavanja popravnih ispita odreduje Uditeljsko vije6e te ih objavljuje
na mreZnim stranicama i oglasnoj plodi Skole.

znuiaktoz dopunski

ttanak

105.

Udenik ili roditelj koji nije zadovoljan zakljudenom ocjenom iz pojedinog
nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od zavr5etka nastavne godine

podnijeti zahtjev Uditeljskom vijedu radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka l. ovoga dlanka provodi se u roku od dva dana od
dana podno5enj a zahljev a.

Povjerenstvo dine tri dlana koje odreduje Uditeljsko vijede.
Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva j e
konadna.
U sludaju daje povjerenstvo udeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (l), a udenik
ima zakljudenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviSe dvaju nastavnih predmeta, upu6uje ga
se na dopunski rad iz dlanka 104. stavka l. ovoga Statuta.
Udenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja moZe u roku od dva
dana podnijeti zahtjev Uditeljskom vijeiu radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni
iz vladanja Uditeljskog vijedaje konadna.

dtanak 106.
Udenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohadati nastavu i biti ocijenjeni
izjednog ili vi5e predmeta upuiuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Ispite polaiu sukladno vaZeiem Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita.

ilanak 107.
Udenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili vi5e
nastavnih predmeta, upu6uju se na ponavljanj e razteda.
U viSi razred moZe prijeii udenik od prvog do tredeg razreda koji je nakon
dopunskog rada iz dlanka 104. stavka 1. ovoga Statuta izjednog nastavnog predmeta
ocijenjen ocjenom nedovoljan (1).

-

ttanak 108.
Popravni ispit udenik polaZe pred povjerenstvom.
Povj erenstvo ima tri dlana:
predsjednika ( razrednik),
ispitivada (uditelj predmeta iz kojega se polaZe popravni ispit ili uditelj
razredne nastave ako popravni ispit polaZe udenik razredne nastave) i
dlana povjerenstva
22

ilanak 109.
Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog
predmeta.
Iz kojih 6e se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni
ispit. odreduje Uditeljsko vijeie.
Pisani dio ispita traje najmanje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
dlanak 110.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utwduje povjerenstvo,na prijedlog ispitivada.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivada postavljati i drugi
dlanovi povjerenstva.

itanak

111.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrduje ocjenu.
ilanovi povjerenstva donose ocjenu vedinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva duZan je udeniku neposredno
priop6iti.

dlanak 112.
Ocjena ispitnog povjerenstva je konadna.
Protiv ocjene povjerenstva udenik ne moZe izjaviti ialbrt, odnosno zahtijevati
polaganje ispita pred novim povjerenstvom.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga udenika koji je pristupio popravnom ispitu.
Zapisnik vodi dlan povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik i drugi dlan.
U zapisnik se upisuju dan i vrijeme odrZavanja ispita, osobni podaci o udeniku,
pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i usmenog dijela ispita i
konadna ocjena.
Zapisniku se prilaZu i pisani radovi udenika.
Zapisnici o popravnim ispitima i pisani radovi udenika pokanjuju se u
pismohrani Skole.

ilanak

113.

Udeniku koji uspjeSno poloZi popravni ispit, ocjena s popravnog ispita upisuje
se u svjedodZbu.

dlanak

114.

Ako udenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne prislupi popra!'nom
ili predmetnom odnosno razrednom ispitu u propisanim rokovima, Skola muje duZna
omoguditi polaganje ispita nakon pre stanka razloga zbog kojega nije bio u
mogu6nosti pristupiti ispitu.

ilanak 115.
Za udenike koji zbog veiih motoridkih te5ko6a ili kronidnih bolesti ne mogu
pohadati nastavu, Skola uz odobrenje Ministarstva organizira nastavu u ku6i odnosno
zdravstvenoj ustanovi, ako se udenik nalazi na duZem lijedenju, a duZna je omogu6iti
udeniku polaganje razrednog ili predmetnog ispita.

thnak

116.
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Udenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u odredenoj Skolskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu, ili bi to sudjelovanje Stetilo njegovom zdravlju,
moZe se privremeno ili trajno osloboditi od pohaclanja odreclenog nastavnog predmeta
ili sudjelovanja u Skolskoj aktivnosti.
Odluku o oslobadanju udenika donosi Uditeljsko vije6e na prijedlog lijednika
Skolske medicine.
Udeniku koji je osloboden pohadanja nastave odredenog nastavnog predmeta u
javnu ispravu se umjesto ocjene upisuje daje osloboden.

itanak 117.
Udenici koji imaju status kategoriziranog sporta5a sukladno odredbama Zakona
o sportu, posebno daroviti udenici u umjetnidkom podrudju, kao i udenici koji se
pripremaju za medunarodna natjecanja, mogu zavrSiti Skolu pohadanjem nastave ili
polaganjem ispita u vremenu za polovicu duljem od propisanog trajanja.
Navedene kategorije udenika pohadaju nastaru prema odluci Uditeljskog vijeia,
polaZu
predmetni ispit na nadin kojim se polaZu razredni i predmetni ispiti sukladno
a
vaie1em Pravilniku o polaganju razrednih i predmetnih ispita donesenom od
nadleZnog Ministarstva.
itanak

118.
Udenici koji se istidu u udenju i vladanju te postiZu iznimne rezultate u
aktivnostima u Skoli i izvan Skole, mogu biti pohvaljeni, odnosno nagradeni

ilanak

-

119.

Pohvale su:
usmene pohvale i
pisane pohvale: pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
Nagrade su:
priznanja u obliku medalja, prigodnih znadaka, pokala i sl.,
knjige, skulpture, umjetnidke slike, albumi, fotografije i sl.,
sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetnidko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl. i
novdane nagrade.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinadno, skupini ili razredu.

ilanak 120.
Pohvale i nagrade mogu predlagati udenici, uditelji, strudni suradnici,
kolegijalna tijela Skole te fizidke i pravne osobe izvan Skole.
Usmenu pohvalu izride razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeie, a
nagradu dodjeljuje Uditelj sko vije6e.
O pohvalama i nagradama u Skoli se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

ilanak 121.
Udenici razrednog odjela na podetku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za teku6u Skolsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su udenici
koji su dobili najve6i broj glasova nazodnih udenika.
Glasovanje je javno.
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Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela
rukovodi

razrednik'

dlanak 122.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, Stiti i promide interese
udenika razrednog odjeta u Skoti. Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje
predsjednika u sludaju nj egove sprijedenosti ili izodnosti.
dlanak
U Skoli

se osniva

123.

Vijede udenika koje dine predstavnici udenika svakog

razrednog odjela.
Predstavnik udenika za Vije6e utenika bira se na satu rarednika.
Clanak 124.
Predstavnik Vije6a udenika sudjeluje u radu tijela Skole kada se odluduje o
pravima i obvezama udenika, bez prava odludivanja.
Vijeie udenika :
promide interese udenika i predlaZe mjere za poboljianje prava i interesa
udenika,
daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija,
daje prijedloge pri provedbi ku6noga reda,
raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo
unapredenje,
daje prituZbe ravnatelju Skole, Uditel.lskom vije6u i Skolskom odboru glede
statusa i poloZaja udenika i poslovanja Skole,
raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima vaZnim za prava, obveze i
interese udenika.

-

-

-

-

XI. RODITELJI I SKRBNICI

ilanak

125.

Radi 3to uspje5nijeg ostvarivanja odgojno-obrazorme djelatnosti Skola suraduje
s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika informiranja.

dlanak

126.
Skola saziva op6e, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela'
Op6i i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodi5ta.

(lanakl27.
Roditelji odnosno skrbnici odgovomi su za udenikovo redovito pohadanje
nastave i duZni su izostanke udenika pravodobno opravdati.

tlanak 128.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su skbiti o ponaSanju

udenika izvan Skole.
Roditelji odnosno skbnici obvezni su Skoli nadoknaditi Stetu koju udenik udini
za vriieme boravka u Skoli, na izletu ili ekskurziji, u skladu s opiim propisima
obveznog

Prava'

dlanak r29.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su ispunjavati svoje obveze prema Skoli kole
se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji
odnosno skbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Skolom.
U skladu s odlukama Skolskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava
koja se odnose na troSkove: prehrane udenika, popravka knj iga o5te6enih za vrijeme
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posudbe, Skolskih izleta i ekskurzija, kinopredstava, kazali5nih predstava, priredaba
natjecanja, osiguranja udenika, higijenskih potreba udenika, o5tedenja namje5taja i
ostale imovine Skole i dr.

ilanak 130.
Skola ie izvjeS6ivati usmeno ili pisano roditelje odnosno skbnike o uspjehu
vladanju udenika ukoliko se za to ukaZe potreba tijekom Skolske godine naj manje
jedanput mjesedno.
tlanak

i

i

131.

Ako je udeniku izredena pedago5ka mjera opomene, ukora ili strogog ukora,
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju Skole u roku od 7 dana od
primitka pedago5ke mjere upozorenja.
Ako je udeniku izredena pedago5ka mjera preseljenja u drugu 5kolu, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rje5enja o izredenoj
pedagoSkoj mjeri preseljenja u drugu Skolu, podnijeti Zalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli te odredbama zakona o
opdem upravnom postupku.

XII. VIJEdE RODITELJA
dlanak

132.

Vije6e roditelja radi ostvarivanja interesa udenika i
povezivanja Skole s druStvenom sredinom.
Vije6e roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja udenika svakog
razrednog odjela.

U Skoli

se ustrojava

ttanak

133.

Roditelji udenika svakog razrednog odjela na podetku Skolske godine na
roditelj skom sastanku razrednog odjela izmedu sebe birajujednog predstavnika Skole
zavijete roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga dlanka rukovode razrednici.

ttanak 134.
Vijeie roditelja bira se za teku6u Skolsku godinu.
Za dlaraYijeia roditelja ne moZe se birati osoba kojoj je oduzeto pravo

da Zivi
svojim djetetom, kojaje liSena prava na roditelj sku skrb, kojoj je zabranjeno da se
neovla5teno pribliZava djetetu s kojim ne Zivi ili kojoj je izredena prekrsajna sankcija
za zaititu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe
maloljetne osobe.
sa

tlanak

135.

Konstituiraju6u sjednicu Vijeia roditelja vodi ravnatelj Skole do izbora
predsj ednika Vijeda roditelja.

elanak

136.

Nakon Sto se utvrdi kandidat za predsjednika Vijeia roditelja pristupa sejavnom
glasovanju.
Za predsjednikaje izabran roditelj kojije dobio najvedi broj glasova nazodnih
dlanova.

Nakon
na isti nadin.

Sto

je izabran predsjednik Vijeda roditelja bira

se zamjenik predsjednika

ilanak

-

137.

Vijede roditelja raspravlja o pitanjima znadajnim za Livot i rad Skole te:
daje mi5ljenje o prijedlogu Skolskog kurikuluma, godi5njeg plana i programa

-

rada,
raspravlja o izvje56ima ravnatelja o realizaciji Skolskog kurikuluma, godi5njeg
plana i programa rada Skole,
razmatra prituZbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
predlaZe svog predstavnika u Skolski odbor,
predlaZe mjere za unapredivanje odgojno-obrazovnog rad4
daje miSljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih
i kultumih sadrZaja Skole,
daje mi3ljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i pobolj5anjem uvjeta rada u
Skoli,
daje mi5ljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti udenidkih zadruga
te sudjelovanjem udenika u njiholu radu,
daje miSljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim poloZajem
udenika i
pruZanjem odgovaraju6e pomo6i.

ilanak

138.

Ravnatelj Skole duian je u najkadem mogu6em roku izvijestiti Vije6e roditelja
o svim pitanjima od opieg znadaja za Skolu.
Ravnateli Skole, Skolski odbor i osnivad duZni su u okviru svoje nadleZnosti
razmotriti prijedloge Vije6a roditelja i o tome ga izvijestiti.

ilanak 139.
Sjednice Vije6a roditelja odrZavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva
predsjednik Vijeda roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeda
roditelja privremeno sprij eden u obavljanju poslova predsjedavaju6eg.
Prijedlog za sazivanje sjednice moZe dati svaki dlan Vijeda roditelja, a
predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraZi 1/3 dlanova tijela ili ravnatelj
Skole.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izraduje tajnik Skole i organizira
pravovremenu dostalu poziva.

dlanak

140.

Sjednice Vijeda roditelja mogu se odrZavati ako je na sjednici prisutna
natpolovidna veiina svih dlanova.
Vijede roditelja odluduje javnim glasovanjem.

dtanak 141.
O tijeku sjednice Vije6a roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a mole se i tonski snimati.
Zapisnik vodi dlan Vije6a roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajni5tvo Skole na duvanje.
Prema potrebi, o zakljudcima donesenim na sjednici Vijeda roditelja mogu se
izvijestiti ravnatelj Skole, osnivad te uditelji i strudni suradnici putem oglasne plode
Skole.

XIII. RADNI.KO VIJEdE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
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dhnak

142.

Utemeljenje sindikata u Skoli je slobodno.
Skola 6e osigurati sindikatu prostor, sredswa za rad i druge uvjete u sk.ladu sa
zakonom, provedbenim propisima, opiim aktima Skole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.

dhnak

143.

U Skoli radnici mogu utemeljiti radnidko vije6e sukladno odredbama Zakona o
radu i Pravilnika o provodenju izbora za radnidko vije6e.
Ako u Skoli nije utemeljeno radnidko vije6e sindikalni povjerenik moZe preuzeti
funkciju radnidkog vije6e o demu je duZan pisano izvijestiti ravnatelja.
ako u Skoli djeluje vi5e sindikata, oni se mogu medusobno sporazumijeti o
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji ie imati prava i obveze
radnidkog vijeda, te su se o preuzimanju funkcije radnidkog vijeda duZni oditovati
pisanim putem ravnatelju Skole.
Ako sindikati ne postignu spor.vum o tome koji 6e sindikat preuzeti funkciju
radnidkog vije64 provesti 6e se izbori za radnidko vijede u skladu s odredbama
Zakona o radu te Pravilnika iz stavka l ovoga dlanka.

tlanak 144.
Skup radnika dine svi radnici Skole.
Skup radnika dvaput godi5nje saziva radnidko vijede uz prethodno savjetovanje
s ravnatelj em.
Ako radnidko vije6e ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga dlanka, skup
radnika duZan je sazvati ravnatelj Skole.
O pitanjima iz svoje nadleZnosti skup radnika odluduje veiinom glasova
nazodnih radnik4 javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odredeno drukdije.
XIV. JAYNOST RADA

ilanak I45.
Rad Skole i njezinih

tijelajejavan.

Javnost rada ostvaruje se osobito:
redovitim izvje5iivanjem radnika, udenika Skole i roditelja,
podno5enjem izvjeS6a ovla5tenim upravnim tijelima i osnivadu o rezultatima
odgoj no-obrazovnog rada Skole,
podnoSenjem financij skih izvjeiia,
priopdenjima o odrZavanju sjednica tijela upravljanja i strudnih tijela,
objavljivanjem opdih akata i uvjeta poslovanja.
Za j avnost rada odgovoran j e ravnatelj .
Obvezajavnosti rada Skole provodi se sukladno odredbama Zakona o pralu na
pristup informacijama (<NN> br. 172103, 144110,37/11 i 77111) i Zakona o za5titi
osobnih podataka (<NN> br. 103/03, 118/06,41/08 i 130/1 l).

-

-

XV. POSLOVNA TAJNA

tlanak

-

146.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
podaci sadrZani u molbama, zahtjevima i prijedlozima gradana i pravnih osoba
upu6enih Skoli,
podaci utvrdeni u postupku za5tite dostojanstva radnika,
podaci sadriani u prilozima uz molbe, Zalbe, zahtjeve i prijedloge,
podaci o poslovnim rezultatima Skole,
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-

podaci o udenicima socijalno-moralne naravi,
podaci koji su kao poslovna tajna odredeni zakonom i drugim propisima
koje kao takve odredi ravnatelj.

ilanak

ili

147.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duini su duvati svi radnici
Skole, bez obzira na koji su nadin saznali za te podatke ili isprave.
Obveza duvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Skoli.

-

dlanak

148.

Obveza duvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i
upravnom postupku.

xVI. ZASTITA OKOLISA I POTROSAdA

ilanak

149.

Radnici Skole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za duvanje i razvoj
prirodnih i radom stvorenih vrijednosti dovjekova okoliSa te sprjedavati i otklanjati
Stetne posljedice koje zagadivanjem zrak4 tla ili vode, bukom ili na drugi nadin
ugroZavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost Zivot ili zdravlje ljudi.
Za5tita dovjekova okoli5a razumijeva zajednidko djelovanje radnika Skole,
udenika i gradana na dijem podrudju Skola d.jeluje.

ilanak

150.

Uditelji su duZni neprestano obrazovati udenike u svezi sa duvanjem i za5titom
dovjekova okoli5a, odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaititom potro5ada'

dlanak

151.
Program rada Skole u provodenju za5tite dovjekova okoli3a
dio godi5njeg plana i programa rada Skole.
sastavni

ji

i za5titi potroSada

XVII. IMOVINA SKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
dlanak

152.

Imovinu Skole di.re nekretnine, pokretnine, potraZivanja i novac. O imovini
Skole duzni su se skrbiti svi radnici Skole.

dlanak

153.
osigurava
sredstva iz drZavnog proraduna,
Za obavljanje djelatnosti Skola
proraduna grada/Zupanije, od roditelja udenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti rasporeduju se fmancijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Skole ravnatelj je ovlaSten i odgovoran:
za zakonitost, udinkovitost, sl, hovitost i za ekonomidno raspolaganje
proradunskim sredstvima,
za planiranje i izvr5avanje dijela proraduna,
za ustroj te zakonito i pravilno vodenje proradunskog radunovodstva.

-

-

tlanak

154.

GodiSnji i polugodiSnji obradun financijskog plana za proteklu godinu donosi
Skolski odbor.
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Godi5nji i polugodiSnji obradun iz stavka 1. ovoga dlanka te ostala financijska
izvje56a ravnatelj je duZan pravodobno dostaviti ovlaStenom ministarshu i tijelu
jedinice lokalne samouprave.

ilanak

155.

Ako Skola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu 6e dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s odlukom osnivada.

ttanak

156.

Ako Skola na kaju kalendarske godine iskaZe gubitak u financij skom
poslovanju, gubitak 6e se pokriti u skladu s odlukom osnivada.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
ilanak

157.
Skolski odbor, Uditeljsko vije6e, Razredno vijeie, Vijede roditelja, KnjiZnidni
odbor i Odbor za zaititu na radu (u daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na
sj ednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela odrZavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s
godi5njim planom i programom rada Skole.

ilanak

158.

Rad kolegijalnih tijela na sjednici ureduje se Poslovnikom o radu kolegijalnih

tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka 1. ovoga dlanka odnose se i na rad radnih tijela
povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama ovoga Statuta.

i

xlx. OPdI I POJEDINAdNI AKTI SKoIn,
PEDAGOSKA DOKUMENTACIJA

-

I

EVIDENCIJA

dlanak 159.
Pored statuta Skola ima ove op6e akte:
Pravilnik o radu,
Pravilnik o za5titi na radu,
Pravilnik o zaititi od poZara,
Pravilnik o radu Skolske knjiZnice,
Pravilnik o kudnom redu,
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela i
Pravilnik o promicanju spoznaja o Stetnosti duhanskih proizvoda
Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
i druge opde akte sukladno zakonskim odredbama.
Ctanak 160.

Inicijatiru

za donoSenje opdih akata, te nj ihovih izmjena

i dopuna, moZe dati

svaki dlan Skolskog odbora.

Chnak 161.
Op6i akti objavljuju se na oglasnoj plodi Skole.
Op6i akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj plodi,
ako pojedinim aktom nije odreden kraii rok njegova stupanja na snagu.

Op6i akti primjenjuju se od dana nj ihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije
kao dan podetka primjene odreden neki kasniji dan.

dlanak

162.

Autentidno tumadenje op6eg akta daje Skolski odbor.

tlanak

163.

Tajnik Skole duZan je radniku Skole u svezi s ostvarivanjem tr aienog prava
omogu6iti uvid u op6e akte ili njiholu kraiu uporabu.
Opii akti ne mogu se iznositi izvan prostora Skole.

ilanak 164.
Pojedinadne akte kojima se odluduje o pojedinim pravima i obvezama udenika i
radnika, donose kolegijalna tijela ravnatelj.
Pojedinadni akti stupaju na snagu i izvr5avaju se nakon donoSenja, osim ako
provodenje tih akata nije uvjetovano konadno5iu akta, nastupom odredenih dinjenica
ili istekom odredenog roka.

i

ilanak

165.

Skohle obvezna voditi pedago5ku dokumentaciju i propisane evidencije
sukladno zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se ureduje
djelatnost osnovno5kolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR

tlanak

166.

Nadzor nad zakonito56u rada i opiih akata Skole obavlja ured drZavne uprave.

ilanak

167.

Inspekcijski nadzor u Skoli obavlja prowjetna inspekcija u skladu
zakonom.

s

posebnim

dlanak 168.
Nadzor nad strudnim radom skole obavljaju tijela odredena zakonom od.nosno
drugim propisima.
Clanak 169.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, osnivad i druge nadleZne instituciji i sluzbe sukladno
zakonskim odredbama.

XxI. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
ilanak 170.
Izmjene i dopune Statuta Skole \,'r5e se po istom postupku kojije propisan za
njegovo donoienje.
dhnak 171.
Opde akte uskladene s ovim Statutom Skola ie donijeti u roku utvrdenom
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i siednjoj Skoli.
3l

Do dono5enja op6ih akata iz stavka 1. ovoga dlanka primjenjuju se odredbe
postojeiih op6ih akata koje nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

tlanak

172.

Ovaj Statut stupa na snagu u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj plodi
Skole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vaZiti Statut Skole od 25. ofujka
20 I 3. godine (KLASA: 012-03 12013 -01 l0 I ; URBROJ: 2 1 80- 1 2-02- I 3-0 I ), te
Iznrjene i dopune Statuta (KLASA: 011-03/2015-01/01; URBROJ: 2180-12-02-13'
2), od 23. 3. 201 5. godine.

mr.sc. Vedrana Bali6

Ovaj Statut objavljenje na oglasnoj plodi Skole 30.12.2015. a stupioje na snagu
7.1.2016. godine.
Klasa: 0l 1-03/2015-01/01
Ur. br: 2180-12-02-15-3
Klis.30. 12.2015. god.

OSNOVNA SKOLA
PETHA KRUZICA KLIS
kr rq . PLrr qVFI.\G A\lIE 30

Ravnatelj Skole:
prof.

cfl.-
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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) članka 45.stavak 1., te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), članka 45.stavka 1. Zakona o izmjenama i
dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz prethodnu
suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: __________ UR.BROJ: _____________)
Školski odbor Osnovne škole Jelsa , dana___________ donosi:
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE JELSA
Članak 1.
U članku 2. stavak 2. se na kraju briše točka i dopunjuje riječima: "koja obavlja djelatnost

osnovnog odgoja i obrazovanja pod uvjetima i na način propisan zakonom."
Članak 2.
Članak 4. se dopunjuje stavcima 4. i 5. koji glase:
"Škola je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu.

Škola je upisana u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo)."
Članak 4.
U članku 13. se stavak 1. mijenja i glasi:
"Škola obavlja djelatnost na osnovi propisanog nacionalnog kurikuluma i drugih kurikularnih
dokumenata, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
programa."
U članku 13. stavku 3., brišu se riječi " način izvršenja poslova," a iza riječi "vrijeme" dodaju
riječi " i izvršitelji poslova,".
U istom stavku 3. članka 13., brišu se riječi "dnevni, tjedni i", iza riječi "kalendar rada" se
dodaju riječi "podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i".
U istom stavku 3. članka 13., iza riječi "plan rada Školskog odbora" dodaju se riječi "i stručnih
tijela,".

U članku 13. stavci 4. i 5. se mijenjaju i glase:
"Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, a na prijedlog ravnatelja uz prethodno mišljenje vijeća roditelja donosi školski
odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan i program je Škola dužna elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.
listopada tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz
zaštitu osobnih podataka."
Članak 6.
Članak 14. se mijenja i glasi:
" Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, te određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih
tema i/ili modula i druge odgovarajuće programe i projekte te njihove kurikulume ako nisu
određeni nacionalnim kurikulumom.
Školskim kurikulumom se utvrđuje: strategija razvoja Škole, aktivnost, program i/ili projekt,
ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta, namjena aktivnosti, programa i/ili projekta, nositelji
aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost, način realizacije aktivnosti,
programa i/ili projekta, vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta, okvirni troškovnik
aktivnosti, programa i/ili projekta, način njegova praćenja.
Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim
dokumentima.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelja i pribaviti njihovu
pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnatelja, uz prethodno mišljenje vijeća roditelja.
Školski kurikulum je Škola dužna elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
tekuće godine, te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu
osobnih podataka.
Kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, školski
odbor vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje.
Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, smatra se da na prijedlog
školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada nema primjedaba."

Članak 7.
U članku 15. stavku 2., briše se riječi "i osnivaču" i dodaje zarez i riječi:
"osnivaču i uredu državne uprave."
Članak 8.

U članku 17. stavak 4. se mijenja i glasi:
"Broj razrednih odjela u Školi utvrđuje odlukom Ured državne uprave u županiji ovlašten za
poslove obrazovanja uz prethodno mišljenje osnivača Škole."
Članak 9.
U članku 24. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Područne škole nemaju status pravne osobe te njihovom djelatnošću prava i obveze stječe
Škola."
Članak 10.
U članku 28. stavku 2. podstavku 3., briše se riječ "samostalno".
Članak 11.
U članku 47. se briše točka na kraju i dodaje riječi "ili se sazvati i održati eleketronskim
putem u slučajevima kad rasprava nije nužna."
Članak 12.
U članku 58. stavku 1. podstavak 9. se mijenja i glasi:
"- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,"
Iza podstavka 17. istog članka 59. stavka 1. članka se dodaju podstavci 18. i 19.:
"- daje suglasnost ravnatelju da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu
Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
- daje suglasnostravnateljuŠkole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu
Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,"
Zadnji, 18. podstavak članka 58. stavka 1. postaje podstavak 20.
Članak 13.
U članku 59. stavku 1., briše se točka na kraju i dodaje:
"a za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne uvjete propisane
zakonom."
U članku 59. stavku 2., briše u se riječi " znanosti, obrazovanja i sporta". i dodaje:
"nadležnog za obrazovanje".

Članak 14.
Članak 60. se mijenja i glasi:
" Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60)
prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
U natječaju se objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije,
vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat
uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, uputu za kandidate koji se pozivaju
na pravo prednosti prema posebnim propisima, te rok u kojem se kandidati izvješćuju o
izboru, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje,
rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) dana od dana
objave natječaja, rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od
četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola."
Članak 15.
U članku 62. stavku 1. iza riječi "Pri zaprimanju" se dodaje riječ "prijavljenih".
U istom članku 52. stavci 2. i 3. se mijenjaju:
" Prijavljene ponude na natječaj, prijavljenih kandidata je li:
- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena tražena dokumentacija koja je navedena u natječaju
- kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka, školski odbor utvrđuje koji su kandidati
udovoljili natječajnim uvjetima, te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija."

Članak 16.
Iza članka 62. se dodaj članci 62.a-c koji glase:
"Članak 62.a
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane statutom,
Školski odbor vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
svaki član školskog odbora nazočan na sjednici školskog odbora vrednuje bodovima dodatne
kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
(minimalno B1 stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, javna
isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna
isprava, svjedodžba ili diploma), nosi 1 bod.
- osnovne digitalne vještine prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu o
minimalno osnovnoj ECDL razini (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba, diploma ili druga
javna isprava), nose 1 bod.
- iskustvo rada na projektima prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
(potvrda ili isprava ili drugi dokaz o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata), nosi 1 bod.
Dokazi u obliku potvrda, uvjerenja, svjedodžbi, diploma i drugih isprava iz stavka 1. točaka 1.,
2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
U slučaju izjava u životopisu o poznavanju osnovnih digitalnih vještina, kandidat je podložan
praktičnoj provjeri.
U slučaju da svi kandidati prilažu izjavu o poznavanju stranog jezika, podložni su praktičnoj
provjeri, ako školski odbor može provesti postupak za sve kandidate.
Članak 62.b
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija,
Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Učiteljskom vijeću,
Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika i Školskom odboru, osim
ako se na natječaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava
uvjete natječaja.

Članak 62.c
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu ( zboru )
radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju
jednak najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili najveći
jednak broj bodova, osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru se upućuje lista u kojoj se navodi samo osoba odnosno osobe
koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija jedan kandidat ima najveći broj bodova, a
dva ili više kandidata imaju jednak drugo rangirani broj bodova na listi, u daljnju proceduru
se upućuje lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog članka , kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugo rangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru se upućuje lista u kojoj se uz osobu koja ima najveći
broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju
prema posebnom propisu."
Članak 16.
U članku 63. se 1. stavak mijenja i glasi:
"U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđene liste kandidata
prema dodatnim kompetencijama, sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i
skup (zbor) radnika."
Članak 17.
U članku 64. se dodaje stavak 3. koji glasi:
"Kandidati iz. stavka 1 članka 53. ovog Statuta, predstavljaju svoj program rada za mandatno
razdoblje na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) ."
Stavak 4., 5. i 6. članka 64. postaju stavci 5., 6. i 7.
Članak 18.
U stavku 65. stavku 1., mijenja se riječ "voditi" i umjesto nje glasi "provoditi", a ispred riječi
"zapisnik" se dodaje riječ "sastaviti".

Članak 19.
Članak 67. se mijenja i glasi:
" Predsjednik školskog odbora saziva sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 7 dana
od dana zaprimanja zaključaka svih kolegijalnih tijela iz članka 66. stavak 6. ovog statuta.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o imenovanju ravnatelja, koja stupa na
snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.
Ministru se dostavlja zahtjev za prethodnu suglasnost u roku od tri dana od sjednice
Školskog odbora iz stavaka 2. i 3. ovog članka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit će se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog statuta."
Članak 20.

U članku 68. se brišu 1., 2. i 3. stavak.
Stavak 4. postaje stavak 1. i u njemu se briše riječi "imenovanim ravnateljem".
Dodaje se na kraju stavak 2. koji glasi:
"Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem, Škola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavcima 1. i 2. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi."
Članak 21.
U članku 69. riječi "koja u Školi" se mijenjaju u riječi "koja u školskoj ustanovi".
Članak 22.
U članku 72. stavku 1 podstavku 1., iza riječi "Školu" se dodaju riječi " pod uvjetima i na način
propisan zakonom i ovim Statutom".
U članku 72. stavku 1. mijenja se podstavak 6. i glasi:
"- predlaže statut i druge opće akte Škole Školskom odboru".

"- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog
odbora, a samostalno kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti
osobu na vrijeme do 60 dana,
- sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima škole samostalno i uz prethodnu suglasnost
školskog odbora,
u slučaju sumnje da je radniku Škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena upućuje Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju radnika na pregled kod ovlaštenog izabranog doktora
specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti. Ako se ovlaštenom
prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine rada utvrdi da radnik nije u mogućnosti
uredno izvršavati obveze u odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upućuje izabranom
doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,"
U istom članku 72. stavku 1. mijenja se podstavak 17. i glasi:
"poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa,"
U istom člnaku 72. stavku 2., dodaju se podstavci 28., 29., 30. i 31. i glase:
"- potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave,
- izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
- odobrava službena putovanja te odsustvovanja s rada radnika Škole,
- izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i Ured državne uprave u županiji o promjenama u
radu i ustrojstvu Škole".
Postavak 28. postaje podstavak 32.
Članak 23.
Članak 90. mijenja se i glasi:
" Učitelji i stručni suradnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Osposobljavanje i usavršavanje iz prethodnog stavka sastavni je dio radnih obveza učitelja i
stručnih suradnika.
Učitelji i stručni suradnici dužni su izvijestiti ravnatelja o svakom počinjenju nasilja u obitelji
učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova."
Članak 24.
Članak 91. mijenja se i glasi:
"Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj mogu napredovati u struci i stjecati odgovarajuća zvanja
sukladno propisima.
Potrebne razine općih i stručnih kompetencija učitelji, stručni suradnici i ravnatelj dokazuju
licencijom za rad u školskoj ustanovi sukladno Zakonu i provedbenim propisima."

Članak 25.
U članku 111. stavku 1., riječ "saznanja" se zamjenjuje riječima "završetka nastavne godine".

KLASA:
UR.BROJ:

Predsjednik školskog odbora
________________________
Ozren Ježić
V.d. ravnateljice
_________________________
Ana MIljak

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 98.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.,
90/11.,16/12., 86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17 i 68/18) i članka 58. Statuta OŠ Gornja Poljica Školski
odbor Osnovne škole Gornja Poljica, uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 16.
sjednici 07.02.2019.g.donosi
PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA STATUTA OSNOVNE ŠKOLE
GORNJA POLJICA
Članak 1.
U Statutu OŠ Gornja Poljica Srijane od 04.travnja 2016.g. u zaglavlju iza broja Narodnih novina broj
152/14 dodaju se brojevi: „07/17 i 68/18“
Članak 2.
U članku 13. stavku 4. riječi: „30. rujna“ zamjenjuju se riječima: „7. listopada“, a u stavku 5. riječi: „
5. listopada“ zamjenjuju se riječima: „7. listopada“.
Članak 3.
U članku 14. iza stavka 1. dodaje se stavak koji glasi: „Školskim kurikulumom mogu se utvrditi odrednice
sukladno kurikularnim dokumentima. Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima,
aktivnostima, modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je izvijestiti roditelje i
pribaviti njihovu pisanu privolu.“, u stavku 2. riječi: „30. rujna“ zamjenjuju se riječima: „7. listopada“,
a u stavku 3. riječi: „ 5. listopada“ zamjenjuju se riječima: „15. listopada“.
Članak 4.
U članku 35.u stavku 2. iza riječi: „ prezimena“ dodaje se riječ: “ dvaju“ i dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Ako je birač zaokružio broj ispred prezimena jednog kandidata,glasački listić je važeći.“
Članak 5.
Članak 60. mijenja se i glasi :
“ Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u
školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.
d) položen stručni ispit za učitelja,nastavnika ili stručnog suradnika,osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjeti propisani člankom 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima
državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u
školskim ustanovama.
Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1. točkama a, b, i c ovoga
članka ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se
stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga
članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom
uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu
(„Narodne novine“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05)..“

Članak 6.
U članku 61. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole. Uz prijavu na natječaj
kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne
digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.“
a u stavku 3. iza riječi : „za podnošenje prijava,“dodaju se riječi: “uputu za kandidate koji se pozivaju na
pravo prednosti prema posebnim propisima“
Članak 7.
U članku 62. iza stavka 2.dodaju se stavci koji glase :
„Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane Zakonom, školski odbor
odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici Školski odbor vrednuje bodovima dodatne
kompetencije na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika - od 0 do 1 boda, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
(stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga isprava,
potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja
stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava),
- osnovne digitalne vještine – od 0 do 1 boda, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
(uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava),
- iskustvo rada na projektima – od 0 do 1 boda, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu
(potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za dodatne
kompetencije.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Školski odbor utvrđuje listu dva
kandidata s najviše bodova i dostavlja je Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, i
Radničkoga vijeća Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju
jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost
pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upućuje se lista u kojoj se navode samo
osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupu radnika i Školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekata i ostale elemente koji opisuju
što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno razdoblje. Obavijest o
vremenu i mjestu održavanja sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora
se kandidatima dostavlja na adresu stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se stajališta o kandidatima
tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom odboru u roku 2 dana od održavanja
sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.“
Članak 8.
U članku 66. iza stavka 2. dodaju se stavci:
„,U slučaju da jedan kandidat s istim najvećim brojem glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom
propisu glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo
prednosti.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, a dva ili više
kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu glasovanje se ponavlja
samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.

Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih na sjednici
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.“
Članak 9.
U članku 67. riječi „za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost ministra“ , zamjenjuju se riječima
„koji stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra.“
Članak 10.
U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi „Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.“
U članku 68. stavak 2. - briše se
Članak 11.
U članku 72. u točki 13. umjesto riječi „do 15 dana“ dodaju se riječi „do 60 dana“, a u točki 21.
umjesto riječi „nabave bagatelne vrijednosti“ dodaju se riječi „ jednostavne nabave “.
Članak 12.
U članku 83. stavku 3. umjesto riječi „do 15 dana, a od šesnaestog (16.) dana uz prethodnu suglasnost
školskog odbora bez natječaja na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili
na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana računajući od prvog dana trajanja tog radnog odnosa.“
dodaju se riječi „do 60 dana odnosno do popunjenja po natječaju.“

- članak 91. – briše se

Članak 13.
Članak 14.

U članku 92. stavku 1. umjesto riječi „tri“ dodaje se riječ „dvije“.
Članak 106. mijenja se i glasi:

Članak 15.

“ Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana,
Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra se :
-usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom
nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
najkasnije jedan dan prije izostanka,
- pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
- pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove
ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za

socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s
umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo,
kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička
pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavaka 1., 2,. 3., 4. i 5. ovoga članka. Izostanak učenika s nastave prema stavcima 3., 4. i 5.
ovoga članka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili
odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.“
Članak 16.
U članku 109. u stavku 5. riječi: „iz članka 113.“ zamjenjuju se riječima: „iz članka 112.“
Članak 17.
U članku 110. u stavku 1. riječi: „iz članka 109. stavka 2.“ zamjenjuju se riječima: „iz prethodnog
članka.“
Članak 18.
U članku 113. na kraju stavka 2. dodaju se riječi: „Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40satnog radnog tjedna“
Članak 19.
U članku 162., na kraju članka dodaju se riječi „Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja“ :
Članak 20.
Ove Izmjene i dopune statuta stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Klasa: 003-06/19-01/02
Urbroj: 2155-16-01-19-1
Srijane 07. veljače 2019.g.
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
__________________________________
Tvrtko Roguljić,prof.

Utvrđuje se da je Skupština Splitsko-dalmatinske županije na ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dala
prethodnu suglasnost Zaključkom Klasa: ----------, Urbroj:------------- od --------------.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je ----------- objavljena na oglasnoj -----------, a stupila na
snagu danom objave na oglasnoj ploči.
Klasa: 003-06/19-01/
Urbroj: 2155-16-01-19-

Srijane, -------------------

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

RAVNATELJ:

__________________________________

_______________________
Stipe Božinović Mađor,prof.

OSNOVNA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA
DONJI MUĆ 218
KLASA: 003-07/17-01/01
URBROJ:2180-14-17-02
Donji Muć,12.02.2019.g.

PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA STATUTA OŠ KNEZA
BRANIMIRA DONJI MUĆ
Predsjednik ŠO
Igor Vrvilo

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17.i 8/18.) Školski odbor Osnovne
škole kneza Branimira uz prethodnu suglasnost Osnivača Splitsko dalmatinske
županije
Kl:________________URbroj________________
od
_________
2019.godine, na sjednici održanoj dana ______ 2019. godine donio je
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OSNOVNE ŠKOLE KNEZA BRANIMIRA
Članak 1.
U članku 13. iza riječi „nacionalnog kurikuluma“ dodaju se riječi „drugih kurikularnih
dokumenata“. Ostali tekst ostaje isti.
U istom članku riječi „do 30. rujna“ zamjenjuju se riječima: „do 7.listopada“ , riječi „i
sporta“ se brišu, te se brojka „ 5“ zamjenjuje brojkom „15“ Ostali tekst ostaje isti.

Članak 2.
U članku 14. iza stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase: „Školski kurikulum utvrđuje
dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog programa. Školski kurikulum
određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti, programe i projekte te njihove kurikulume ako nisu određeni
nacionalnim kurikulumom. Školskim kurikulumom mogu se utvrditi i druge odrednice
sukladno kurikularnim dokumentima.
Školskim kurikulumom se utvrđuje:
-strategija razvoja Škole
-aktivnost, program i/ili projekt
-ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta
-nositelj aktivnosti, programa i /ili projekta i njihova odgovornost
-način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
-vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta
-način njegovog praćenja
U istom članku stavak 2. koji postaje stavak 4. riječi „i sporta“ se brišu, te se brojka
„ 5“ zamjenjuje brojkom „15“ Ostali tekst ostaje isti.

Članak 3.
U članku 17. u stavku prvom iza riječi „obrazovanja“ umjesto točke stavlja se zarez i
dodaje tekst koji glasi:
„ odlukom Ureda državne uprave u Županiji ovlaštenim za poslove obrazovanja uz
prethodno mišljenje osnivača Škole“.
U istom članku u stavku 2. iza riječi „boravak učenika“ dodaje se nova rečenica koja
glasi:“ Produženi boravak organizira osnivač Škole, uz odobrenje Ministarstva
znanosti i obrazovanja.“
Članak 4
U članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelje
i pribaviti njihovu pisanu suglasnost“
Stavak drugi postaje stavak treći.

Članak 5.
U članku 22. stavak 1. iza riječi kurikulumom briše se točka i dodaju riječi:“ i drugih
kurikularnih dokumenata“.
U istom članku iza stavka 2. dodaje se tekst koji glasi:
„ Odgojno-obrazovne aktivnosti (izleti ,ekskurzije i druge aktivnosti) koje su
isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa u
drugih kurikularnih dokumenata Škola može izvoditi u mjestu i izvan mjesta u kojem
joj je sjedište.“
Članak 6.
U članku 29. iza riječi „školi“ umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst koji
glasi:“ te da nije razriješen članstva u školskom odboru ili da nije bi član školskog
odbora koji je raspušten.“
Članak 7.
GLAVA V. RAVNATELJ
Članci 59- 68 .mijenjaju se i sada glase:
Članak 59.
„Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole koji organizira i vodi rad i
poslovanje Škole i odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Ravnatelj:
- organizira i vodi stručni rad i poslovanje Škole,
- odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad škole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- predlaže školskom odboru statut i druge opće akte Škole,
- predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada,
- predlaže školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun,
- potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave,
- sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja, provodi odluke stručnih
tijela i školskog odbora,
- izvješćuje kolegijalna tijela škole o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog
nadzora,
- sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine
čija vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna, a preko 100.000,00 kuna prema
prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača,

-

-

-

sklapa uz suglasnost osnivača pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju nekretnina bez obzira na vrijednost, prema prethodnoj odluci Školskog
odbora,
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika,
saziva sjednice učiteljskog vijeća i predsjedava im,
surađuje s učiteljskim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma,
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika uz prethodnu suglasnost
školskog odbora sukladno zakonskim odredbama,
odlučuje samostalno o zasnivanju radnog odnosa radnika bez natječaja na
određeno vrijeme pod uvjetima utvrđenim zakonom, ali ne duže od 60 dana.
sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole uz prethodnu suglasnost školskog
odbora,
daje radne naloge radnicima Škole,
izdaje učiteljima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
imenuje razrednike,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili
kršenja obveza iz radnog odnosa,
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede,
upućuje školskom odboru prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na
liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada
radi utvrđivanja radne sposobnosti,
odobrava službena putovanja te odsustvovanja s rada radnika Škole,
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i Ured državne uprave u županiji o
promjenama u radu i ustrojstvu Škole,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu,
brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih
radnika,
obavlja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, ovim Statutom i
drugim općim aktima Škole, te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim
propisom ili općim aktom nije ovlašteno drugo tijelo Škole
Članak 60.

Ravnatelj Škole mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može
biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi,
3) najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje
pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,
ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji
studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga
članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za
ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a
ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne
novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).
Članak 61.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Ravnatelja imenuje školski odbor, uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u
daljnjem tekstu: ministar).
U postupku imenovanja ravnatelja članovi školskog odbora koje je imenovalo,
odnosno izabralo učiteljsko vijeće, vijeće roditelja te radničko vijeće/radnici, obvezni
su zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo, odnosno izabralo u školski
odbor.
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor, a
objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Škole, najmanje 60
dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti
program rada za mandatno razdoblje.
Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje
stranog jezika , osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Članak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata na natječaj za ravnatelja škole ponude se
urudžbiraju neotvorene.
Ponude otvara predsjednik školskog odbora na sjednici školskog odbora.
Nakon isteka natječajnog roka natječajnu dokumentaciju kandidata na natječaj
za ravnatelja pregledava školski odbor koji utvrđuje ispunjava li kandidat nužne
uvjete za imenovanje ravnatelja propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi ( u daljnjem tekstu: Zakon), te utvrđuje je li prijava pravovremena i
potpuna.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane
Zakonom, školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici
školskog odbora vrednuje svaku dodatnu kompetenciju na temelju priložene
dokumentacije kandidata uz prijavu bodovima od 1 do 5 bodova.
Školski odbor odnosno svaki član školskog odbora nazočan na sjednici školskog
odbora vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika - od 1 do 5 bodova, prema priloženom dokumentaciji
kandidata uz prijavu koja to dokazuje (stupanj prema Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili diploma, potvrda o pohađanju
obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja
stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava),
2. osnovne digitalne vještine – od 1 do 5 bodova, prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu koja to dokazuje (diploma, uvjerenje, certifikat, potvrda,
svjedodžba ili druga javna isprava izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe)
početna ili napredna europska računalna diploma (ECDL) ili viša razina stečena na
studijskim programima informatike i/ili računarstva,
3. iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove,
nositelja ili partnera u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima – od 1 do 5
bodova, prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu koja to dokazuje
(potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).iskustvo rada na tri
ili više projekata.
Svi dokazi iz stavka 5 točaka 1.,2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili
ovjerenoj preslici.
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih
bodova za dodatne kompetencije.
Članak 63.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je učiteljskom vijeću,
vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi učiteljskom vijeću,
vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru dostavlja se lista u
kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova
osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navode samo osoba/osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, zbora radnika i školskog odbora.
Program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale
elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju.
Kandidati se obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za mandatno
razdoblje. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednice učiteljskog vijeća,
vijeća roditelja, skupa radnika i školskog odbora se kandidatima dostavlja na adresu
stanovanja naznačenu u prijavi.
Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika i školskog odbora bez nazočnosti
drugih kandidata.
Članak 64
.
Na sjednicama učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog vijeća/skupa
radnika zauzimaju se stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani
zaključak dostavlja školskom odboru u roku 3 dana od održavanja sjenice učiteljskog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika.
Na sjednici učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća/skupa radnika
imenuje se povjerenstvo koje provodi postupak glasovanja i sastavlja zapisnik .
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članom povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja.
Povjerenstvo izrađuje glasačke listiće, glasački popis, provodi tajno glasovanje,
utvrđuje nakon tajnog glasovanja rezultat glasovanja i vodi zapisnik o glasovanju.
Tajnom glasovanju moraju biti nazočni svi članovi povjerenstva.
Na glasačkom listiću imena kandidata za ravnatelja navode se abecednim redom
prezimena i imena.
Glasački listići ovjeravaju se pečatom Škole i numeriraju. Broj glasačkih listića mora
biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici učiteljskog vijeća, vijeća roditelja, zaposleničkog
vijeća/skupa radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj
ispred prezimena i imena kandidata.
Svaki drugi način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Nakon glasovanja pisanim zaključkom se zauzima stajalište o kandidatu odnosno
utvrđuje kandidat koji bi prema mišljenju većine učiteljskog vijeća, vijeća roditelja
te radničkog vijeća/skupa radnika mogao uspješno obavljati ravnateljsku dužnost.
Kandidat za ravnatelja je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova učiteljskog vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća/skupa radnika.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja sve dok
jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Članak 65.
Nakon primitka pisanog zaključka učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog
vijeća/skupa radnika školski odbor imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Članak 66.
Ukoliko ministar uskrati suglasnost za imenovanje predloženog kandidata za
ravnatelja Škole, školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisati
novi natječaj.

Članci 67, 68. se brišu.

Članak 8.

Članak 9.
Tekst članaka 72. se briše i umjesto njega dodaje novi tekst koji glasi:
„ Ravnatelja Škole u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova ravnatelja
zamjenjuje osoba iz reda članova učiteljskog vijeća.
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja Škole imenuje školski odbor kada utvrdi postojanje
neodložne potrebe za obavljanjem poslova ravnatelja u slučaju privremene
spriječenosti ravnatelja u obavljanju tih poslova kao što su iznenadna bolest, nezgoda
i drugi nepredvidivi razlozi.
Zamjenika ravnatelja školski odbor će imenovati u slučaju privremene
spriječenosti ravnatelja za obavljanje ravnateljskih poslova ako je poznato ili se može
opravdano očekivati da će privremena spriječenost trajati više od 30 dana.
Zamjenik ravnatelja određuje se na vrijeme do isteka privremene spriječenosti
ravnatelja u cilju obavljanja ravnateljskih poslova koji se ne mogu odgađati do njegova
povratka.
Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo
uz ravnateljevu pisanu punomoć.“

Članak 10.
Članku 108. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki predmet, kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.
Članak 11.
U članku 113. stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi:
„Učitelji obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna“.
Članak 12.
U članku 162. iza stavka 1. alineje 8. dodaje se nova alineja koja glasi:
„Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja.“ Alineja 9. postaje alineja 10.
Članak 13.
Ove Iznojene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči
Škole.

Predsjednik školskog odbora:
Igor Vrvilo

KLASA:
URBROJ:
Donji Muć,
Izmjene i dopune Statuta su objavljene na oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici
škole dana ______________ 2019.godine i stupaju na snagu dana
______________2019. godine.

Ravnatelj:
Lidija Zekan, prof.

