REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 602-03/19-01/0088
URBROJ: 2181/1-08-01/07-19-0001
Split, 18. ožujka 2019.
PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
- OvdjePREDMET: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Statute i Izmjene i dopune Statuta srednjih 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
srednjih škola kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija
Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na Statute srednjih
škola kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač donesenim na sjednicama školskih odbora
srednjih škola i to kako slijedi:
1. Srednja škola „Jure Kaštelan“ Omiš
2. Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića, Sinj
3. Srednja škola Antun Matijašević, Karamaneo
4. Ekonomska i upravna škola, Split
5. Zdravstvena škola, Split
6. Tehnička škola u Imotskom
7. Klesarska škola Pučišća
8. Turističko-ugostiteljska škola, Split
9. Srednja strukovna škola, Makarska
10. Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
11. Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju-Split
12. Gimnazija dr. Mate Ujević, Imotski
13. Srednja škola Ivana Lucića, Trogir
14. Graditeljsko-geodetska škola, Split
15.Srednja škola Brač, Supetar
16.Srednja škola Bol
17.IV. gimnazija Marko Marulić, Split
18.Prirodoslovna škola Split
19.Pomorska škola, Split
20.Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir
21.I gimnazija Split
22.Obrtno tehnička škola, Split
23.Industrijska škola, Split
24.Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Makarska
25.Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split
26. II. gimnazija, Split
27.Škola likovnih umjetnosti, Split
28.Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac
29.Srednja tehnička prometna škola, Split
30.V. gimnazija Vladimir Nazor, Split
31.Komercijalno-trgovačka škola, Split
32.III. gimnazija, Split
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33.Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj
34.Elektrotehnička škola Split
35.Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju
36.Ekonomska škola Imotski
37.Obrtničko-industrijska škola u Imotskom
38.Ženski đački dom, Split
39.Učenički dom Split
40.Glazbena škola Dr.fra Ivan Glibotić

(2) Ovom Odlukom Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune
Statuta srednjih škola kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač donesenim na sjednicama
školskih odbora srednjih škola i to kako slijedi:
41.Srednja škola Hvar.
Članak 2.
Utvrđeni Prijedlozi Statuta srednjih škola kojima je Splitsko-dalmatinska županija
osnivač su u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.
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
Srednje 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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Srednja škola „Jure Kaštelan“ Omiš

PRIJEDLOG STATUTA
SREDNJE ŠKOLE
„JURE KAŠTELAN“, OMIŠ

Omiš, siječanj 2019.

Ravnateljica:
Tereza Srdelić,prof.

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 Srednje
škole „Jure Kaštelan“ Omiš uz prethodnu suglasnost ____________________ (naziv osnivača), klasa:
__________________ , urbroj: _______________ od __________ na sjednici održanoj
_________ donio je

S T A T U T
SREDNJE ŠKOLE „JURE KAŠTELAN“ OMIŠ

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 Srednje škole „Jure
Kaštelan“ (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.
(3) Pod roditeljem ili skrbnikom u odredbama ovoga statuta razumijeva se samo roditelj ili
skrbnik malodobnog učenika.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola je srednjoškolska 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 Centra usmjerenog obrazovanja,Omiš.

II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Srednja škola „Jure Kaštelan“.

(2) Sjedište Škole je u Omišu, Trg kralja Tomislava 2.
(3) Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.
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.
DAN ŠKOLE
Članak 6.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se na danodređen Godišnjim planom i programom rada.

III. 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 ili više pečata okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole,
3. jedan ili više štambilja pravokutnog oblika dužine 52 mm i širine 14 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.

IV.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

(1) Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 8.

(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
(3) Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u
granicama svojim ovlasti.
(4) Punomoć se izdaje sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
(5) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.
Članak 9.

(1) U slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova ravnatelja zamjenjuje
osoba koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor.
(2) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije
se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Članak 10.
(1) Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja, na prijedlog ravnatelja, a
ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog , na prijedlog Nastavničkog vijeća.

(2) Školski odbor dužan je utvrditi je li predložena osoba suglasna s prijedlogom.
(3) Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja javnim glasovanjem, većinom
glasova ukupnog broja svojih članova.

V. DJELATNOST
OBILJEŽJE DJELATNOSTI
Članak 11.
(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa i prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
Članak 12.
(1)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, razrednih ,razlikovnih i dopunskih ispita i vođenje evidencije o
njima
- izdavanje javnih isprava
- izdavanje potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e–Maticu, zajednički elektronički upisnik
ustanova
(2) 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, odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih zakona kojima se uređuje djelatnost
srednjeg obrazovanja.

Članak 13.
1. U okviru djelatnosti Škola izvodi sljedeće obrazovne programe:
-

-

-

GIMNAZIJE: opća gimnazija,
jezična gimnazija,
prirodoslovno matematička gimnazija,
Obrazovni sektor ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, obrazovni programi:
tehničar za elektroniku,
elektroinstalater,
Obrazovni sektor STROJARSTVO,BRODOGRADNJA I METALURGIJA,obrazovni
programi: strojarski tehničar,
strojobravar,
bravar,
automehaničar JMO
tokar,
glodač,
alatničar,
autolimar JMO

-

-

-

-

vodoinstalater,
vodoinstalater JMO
instalater grijanja i klimatizacije,
instalater grijanja i klimatizacije JMO
instalater kućnih instalacija, JMO
Obrazovni sektor TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, obrazovni programi:
hotelijersko turistički tehničar,
konobar,
konobar JMO,
kuhar,
kuhar JMO,
pomoćni konobar – TES (šifra:075393),
pomoćni kuhar i slastičar – TES (šifra:078193)
Obrazovni sektor EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA,
obrazovni program:
Ekonomist,
prodavač,
prodavač JMO,
Obrazovni sektor GEOLOGIJA,RUDARSTVO,NAFTA I KEMIJSKA
TEHNOLOGIJA,
obrazovni program:
kemijski tehničar,
Obrazovni sektor TEKSTIL I KOŽA, obrazovni program:
krojač,
Obrazovni sektor, OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, obrazovni
programi:
frizer JMO,
kozmetičar JMO
pediker.

- Obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe:
- kuhar
- konobar
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Škola može obavljati i ugostiteljsku djelatnost: pripremanje hrane i
pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka:
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu ( u prijevoznim
sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).
(4) Škola može obavljati i neformalna obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju
odraslih, a radi osposobljavanja odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za
osobni razvoj.
(5) Škola obavlja i druge programe za koje dobije odobrenje nadležnog Ministarstva za poslove
obrazovanja po odobrenju za izvođenje programa.
RAD ŠKOLE
Članak 14.
(1) Odgoj i obrazovanje iz članka Škola ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog
kurikuluma,strukovnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i godišnjeg plana i
programa rada.
(2) 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, nastavnika i stručnih suradnika,
- plan rada Školskog odbora i stručnih tijela ,
- plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja
- podatke o briju učenika i oblicima odgojno brazovnog rada
- te podatke o ostalim aktivnostima Škole.

(3) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i strukovnog
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 nacionalnog obrazovnog standarda.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 15.
(1) Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
(2) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog 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 kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama Škole u
slkadu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

SAMOVREDNOVANJE I VANJSKO VREDNOVANJE
Članak 16.

-

(1) Škola je dužna u djelatnosti strukovnog obrazovanja provoditi samovrednovanje i
vanjsko vrednovanje.
(2) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(3) Samovrednovanje se provodi za sljedeća područja:
planiranje i programiranje rada,
poučavanje i podršku poučavanja,
postignuća učenika odnosno polaznika,
materijalni uvjeti,
ljudski potencijali,
profesionalno napredovanje radnika,
međuljudski odnosi u Školi,
rukovođenje i upravljanje,
suradnja s ostalim dionicima.
(4) Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu
provođenja samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 17.

(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 16. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda učenika odnosno polaznika
- 1 člana iz reda roditelja.

(2) Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o
zastupljenosti općeobrazovnih predmeta i obrazovnih sektora u kojima se izvodi
obrazovanje u Školi.
(3) Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
(4) Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem, vodeći računa da predloženi učenik bude iz strukovnog obrazovnog
programa.
(5) Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem, vodeći računa da se radi o roditelju učenika koji se obrazuje u strukovnom
obrazovnom programu.
(6) Povjerenstvo za kvalitetu do kraja rujna za proteklu školsku godinu izrađuje izvješće te
ga dostavlja Školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje.
RADNI TJEDAN
Članak 18.
(1) Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.
(2) Škola može izvoditi nastavu tijekom šest dana tjedno, ako to zahtjevaju prostorni,
organizacijski ili drugi uvjeti rada.
(3) Odgojno-obrazovni rad izvodi se u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i programom
rada.
(4) Škola je dužna promjene u organizaciji rada pravodobno najaviti roditeljima, učenicima,
osnivaču i uredu državne uprave.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 19.
(1) Nastava i drugi oblici obrazovnog rada izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
(2) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i
obrazovnim skupinama.
(3) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju u pravilu prema istim programima
obrazovanja.

Članak 20.

(1) Prava i obveze Škole, učenika i poslodavca iz provedbe praktične nastave i
vježbi koje se izvode kod poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi praktične
nastave.
(2) Ugovore iz st. 1. ovoga članka zaključuje Škola, poslodavac kod kojeg se vrši
praktična nastava i punoljetni učenik odnosno roditelj/staratelj učenika mlađeg
od 18 godina.
(3) Škola je dužna voditi evidenciju o zaključenim ugovorima.

Članak 21.

(1) Škola je dužna voditi evidenciju i dokumentaciju o obavljanju praktične nastave i
vježbi kod poslodavca.
(2) Evidencija obvezno mora sadržavati:
- podatke o poslodavcu kod kojeg se obavlja praktična nastava ili vježbe
- dokumentaciju o zdravstvenoj sposobnosti učenika odnosno polaznika
- dokaze o osposobljenosti za rad na siguran način
- ugovor s poslodavcem
- evidenciju ispunjavanja ugovorenih obveza
- evidenciju ostvarenja tog dijela kurikuluma
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

Članak 22.
(1) 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.
(2) Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.
IZBORNI PREDMETI
Članak 23.

(1) Na početku školske godine učenik bira izborni ili izborne predmete, koji su obvezni
tijekom cijele školske godine.
(2) Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika
koji se mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije
do 30.lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
(3) Učenik izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim
predmetom.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 24.
(1) Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za
učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju iznadprosječne rezultate ili pokazuju
interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastave.
(2) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
(3) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom,
godišnjim planom i
programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
Školi.
(4) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
UČENIČKA ZADRUGA
Članak 25.
(1) Škola može osnovati učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada učenika.

(2) Učenička zadruga dragovoljna je interesna učenička organizacija, koja
pridonosi postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih ciljeva
Škole jer omogućuje učenicima stjecanje znanja i vještina u poduzetništvu održivog
razvoja,ekologije te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.
(3) Sredstva ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati, a mogu se
za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.

upotrijebiti isključivo

Članak 26.
(1) Učeničku zadrugu, na prijedlog ravnatelja, osniva Školski odbor donošenjem odluke o osnutku.
(2) Odlukom o osnutku učeničke zadruge utvrđuje se osobito:
- ime i sjedište učeničke zadruge
- sastav Privremenog zadružnog odbora i njegove zadaće
- način osiguravanja materijalnih pretpostavki za rad zadruge
- način vođenja novčanih sredstava i uporabe tih sredstava.
Članak 27.

(1) Tijela učeničke zadruge su Skupština i Uprava zadruge.
(2) Skupštinu čine svi članovi zadruge.
(3) Upravu čine Zadružni odbor, predsjednik i tajnik zadruge.
(4) Članove Zadružnog odbora imenuje Školski odbor.
(5) Zadružni odbor donosi Pravila učeničke zadruge, kojim se utvrđuju statusna
obilježja zadruge, način obavljanja djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti tijela
zadruge i druga pitanja važna za rad učeničke zadruge.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 28.
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 29.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovne aktivnosti Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

VI. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 30.
(1) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Škole.
(2) Djelatnost odgoja i srednjeg obrazovanja Škola obavlja kroz slijedeće skupine poslova:
- poslovi rukovođenja i vođenja Škole
- nastava i drugi stručno-pedagoški poslovi
- administrativno-tehnički poslovi
- pomoćni poslovi
(3) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole pobliže se uređuje unutarnje
ustrojstvo i način rada Škole, radna mjesta u Školi i rad Škole kao javne službe.
Članak 31.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se i kućnim redom i etičkim kodeksom.
(2) Kućnim se redom utvrđuju:
- pravila i obveze ponašanja 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.
(3) Etičkim kodeksom se utvrđuju sljedeća načela:
- načelo poštovanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske,
- načelo poštovanja dostojanstva osobe,
- načelo zabrane diskriminacije, načelo jednakosti i pravednosti,
- načelo samostalnosti nastavnog i drugog stručnog rada,
- načelo sudjelovanja u društvenim procesima
- načelo profesionalnosti,
- načelo slobode mišljenja i izražavanja,
- načelo razvoja osobnih mogućnosti,

- načeo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj.
(4) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.
(5) Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom 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

VII. TIJELA ŠKOLE
I.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 32.
(1) Školski odbor ima sedam (7) članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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 koje osnivač imenuje samostalno moraju ispunjavati
uvjete iz članka 119. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 33.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog 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.
IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 34.
(1 ) Izbor i imenovanje dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika za članove
Školskog odbora, Nastavničko vijeće obavlja na sjednici Nastavničkog vijeća
tajnim glasovanjem.
(1) Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
(2) Za provođenje izbora Nastavničko vijeće imenuje se izborno povjerenstvo.
(3) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
(4) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog
odbora.
(5) Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog
odbora.
(6) O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
KANDIDATURA

Članak 35.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća.
(2) Za članove Školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
(3) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član Vijeća
roditelja nazočan na sjednici Vijeća roditelja.
(4) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izjašnjavaju se o prihvaćanju kandidature.
(5) Svaki nastavnik ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
Školskog odbora. Član Vijeća roditelja ne može biti radnik Škole.
POPIS KANDIDATA
Članak 36.
(1) Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski
odbor.
(2)Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu prezimena kandidata.
GLASAČKI LISTIĆI
Članak 37.
(1) Nakon utvrđivanja popisa kandidata izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće
čiji broj mora biti jednak broju nazočnih birača.
(2) Glasački listić mora sadržavati: naznaku da se izbor odnosi na kandidate za
članove Školskog odbora, broj kandidata koji se biraju u Školski odbor, te ime i
prezime kandidata.
(3) Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
GLASOVANJE
Članak 38.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična večina
članova Nastavničkog vijeća odnosno Vijeća roditelja.
(2) Birač iz Nastavničkog vijeća glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena i
prezimena najviše dva kandidata.
(3) Birač iz Vijeća roditelja zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena samo
jednog kandidata.
(4) Glasački listić ispred kojega je zaokružena više od propisanog broja rednih brojeva
smatrat će se nevažećim.
IZBOR KANDIDATA
Članak 39.
(1) O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća, odnosno članovi
Vijeća roditelja glasuju tajno.
(2) Za kandidate za članove Školskog odbora izabrani su nastavnici i stručni suradnici koji su
dobili, odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog
vijeća, odnosno Vijeća roditelja.
(3) 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.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 40.
(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.

DOSTAVLJANJE POPISA KANDIDATA OSNIVAČU
Članak 41.
(1)Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća
roditelja s izabranim kandidatima za članove Školskog odbora ravnatelj dostavlja
osnivaču.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
(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, a do izbora predsjednika Školskog
odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 43.
(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.
(2) Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj
sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
(3) Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje
četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno birane, odnosno
imenovane.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

odbora.

Članak 44.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog

Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata. Ako je istaknuto
više kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana njegovog konstituiranja i traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 45.
(1) Školski odbor radi na sjednicama koje se održavaju u sjedištu Škole.
(2) Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
(1) Članu Školskog odbora poziv za sjednicu u pravilu se dostavlja 3 dana prije održavanja
sjednice zajedno s prijedlogom dnevnog reda, materijalima za sjednicu i zapisnikom s
prethodne sjednice. Poziv za sjednicu može se uputiti pismeno, elektrničkm poštom, telefaksom
ili telefonski.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje tri člana
Školskog odbora ili osnivača.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.

Ukoliko predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik odbiju zakazati sjednicu, a radi se
o potrebi hitnog odlučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanje redovite djelatnosti,
odnosno zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.

odbora.
odbora.

Članak 46.
Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog

Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle
sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
DONOŠENJE ODLUKA
Članak 47.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči da se o pojedinoj točki dnevnog
reda glasuje tajno.
Članak 48.
Školski odbor mora održati najmanje četiri sjednice tijekom jedne školske godine.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi tajnik Škole.
Zapisnik se obavezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu
sjednicu.
Zapisnici sa sjednica Školskog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Članak 49.
Školski odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga akata
iz svog djelokruga.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 50.
Člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika razrješava Nastavničko vijeće a člana
iz reda roditelja razrješava Vijeće roditelja :
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
4. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove nastavnika i
stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa
5. ako tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u Školskom
odboru
6. 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
7. 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.
O razrješenju člana Školskog odbora iz članka 32. stavak 4. podstavak 3.ovog Statuta odlučuje
osnivač, a o razrješenju člana Školskog odbora iz članka 32. stavak 3. ovog Statuta odlučuje radničko
vijeće , odnosno radnici Škole.
U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka četverogodišnjeg razdoblja,
novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je
imenovan.

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 primjerenom roku.
Članak 52.
Osnivač je dužan razriješiti člana Školskog odbora, a ured državne uprave raspustiti Školski
odbor i imenovati povjerenstvo iz članka 121. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi ako prosvjetni inspektor utvrdi da su ispunjeni uvjeti za razrješenje odnosno raspuštanje
propisani Zakonom u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva prosvjetnog inspektora.
Članak 53.
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 54.
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 za člana istoga Školskog odbora.
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 ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole, članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
(1) Školski odbor:














Članak 55.

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 Nastavničkog 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 iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna
o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost iznad 70.000,00 do 100.000,00
kuna.
uz suglasnost uz 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 otuđivanju 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
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u
školi
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
razmatra rezultate obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Škole.
-






2.

RAVNATELJ

OBILJEŽJE RAVNATELJA
Članak 56.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 57.
Ravnatelj Škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja propisane
zakonom.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 58.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Škola prema odluci
Školskog odbora najkasnije 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

(1) Škola objavljuje natječaj u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
(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 59.
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.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 60.

(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 te je za svaku otvorenu
ponudu potrebno utvrditi:
- je li kandidat ispunjava uvjete natječaja

-

je li ponuda dostavljena u propisanom roku

(3)Nepravodobne i nepotpune prijave se odbacuju.
(4)Provjerom natječajne dokumentacije utvrđuje se ispunjenost natječajnih
uvjeta za kandidata za ravnatelja.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 61.
(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) Svaki član Školskog odbora nazočan na sjednici Školskog dobora vrednuje
Bodovima dodatne kmpetencije na slijedeći način:
-poznavanje stranog jezika- od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz), prema
priloženoj dokumentaciji kandidata uz uz prijavu ( stupanj prema Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, preslika indeksa, 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),
- osobne digitalne vještine- od 0 bodova (nema dokaza) do 1 bod (priložen dokaz), prema
priloženoj dokumentaciji kandidata uz uz prijavu (uvjernje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili
druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
- iskustvo rada na projektima- od 0 bodova (nije sudjelovao u projektima, nije priložio
dokaz) do 1 boda (sudjelovao u projektima), prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz
prijavu ( potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojrdinih projekata, osobna izjava
kandidata u životopisu),
LISTA KANDIDATA
Članak 62.
(1) Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za
dodatne kompetencije.
(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.

IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 63.
(1)O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica Nastavničkog Vijeća, Vijeća
roditelja, 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.
(2)Obavijest o vremenu i mjestu održavanja Nastavničkog Vijeća, Vijeća roditelja,
skupa radnika i Školskog odbora kandidatima se dostavlja na adresu stanovanja
koju su naveli u prijavi.
Članak 64.

(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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
(3) Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice. Sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik
Vijeća roditelja, a skup radnika član Školskog odbora izabran od skupa radnika.
(4)U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, astavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5)Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje. Predstavljanje traje do 15 minuta bez nazočnosti drugih
kandidata.
(6)Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 3 dana od održavanja sjednica Vijeća i
skupa radnika.
(7)Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE

Članak 65.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
(2)Na sjednici Nastavničkog 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.
(6)Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju je
utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
(7)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.
(8)Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog Nastavničkog 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.
(8)Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(9)Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 66.
(1)Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(2)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.
tom slučaju glasovanje se ne ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom u
propisu ostvaruje pravo prednosti.
(3)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.
(4)Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika.
(5)Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 67.
(1) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu
radnika donosi se pisani zaključak o stajalištu Vijeća, odnosno skupa radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na funkciju ravnatelja
(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 68.
(1) Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
(2) Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa te primitkom zaključka o stajalištu
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika Školski odbor imenuje za ravnatelja
kandidata s liste.

(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.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH
NA NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 69.

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.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 70.

(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 nastavnika 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 kojim
je
prethodno radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u
suprotnom joj prestaje radni odnos.
OVLASTI RAVNATELJA
Ravnatelj:















Članak 71.

organizira i vodi poslovanje Škole
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.
odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole
predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte te godišnji plan i program rada
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 Nastavničkog 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 koje ne trpe
odgodu potrebno zaposliti osobu 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

 u suradnji s Nastavničkim 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, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih radnika
 surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
 nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu
 samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim
radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna
 upućuje radnike na redovite liječničke preglede
 izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 saziva sjednice Nastavničkog vijeća i predsjedava im
 izvješćuje roditelje, učenike i osnivača o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
 posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
 donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, Statutom i drugim
općim aktima Škole.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA

Članak 72.
(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 (3) 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 73.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru
škole zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 74.
(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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je
kao imenovanom 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 nastavnika ili stručnog suradnika.
(7) S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.

VIII. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA

Stručna tijela Škole su:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 75.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 76.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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 ili o prelasku iz jedne
škole u drugu,
- odlučuje o načinu, roku i sadržaju polaganja razlikovnih i /ili dopunskih ispita u slučaju
promjene programa,
- odlučije o upučivanju učenika na predmetni i razredni ispit
- 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 77.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta
ocjenu učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
raspravlja svim pitanjima vezanih za učenike određenog razreda
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK

-

Članak 78.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
Razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
brine o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada
prati rad učenika odjela i brine o njima
ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju
podnosi izvješće o radu razrednog odjela
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
priprema sjednice razrednog vijeća
predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svoje nadležnosti
organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima
brine o redovitom ocjenjivanju učenika
obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Škole.
STRUČNA ŠKOLSKA VIJEĆA

Članak 79.
(1) Škola ima školska stručna vijeća
(2) Stručna školska vijeća Škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog
predmeta, odnosno skupine srodnih predmeta.
(3) Stručna školska vijeća su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja se brinu o što
uspješnijem izvođenju nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu
pojedinih nastavnih predmeta ili skupine predmeta.

Članak 80.
(1) Stručna školska vijeća rade na sjednicama.

(2) Sjednice stručnih školskih vijeća saziva i vodi voditelj stručnog vijeća, kojeg
imenuje ravnatelj.

IX . RADNICI

RADNICI ŠKOLE

Članak 81.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
(3) Popis poslova iz stavka 1., broj izvršitelja, te količinu radnog vremena na tim
poslovima propisuje ministar znanosti i obrazovanja.
TAJNIK ŠKOLE

Članak 82.
(4) Škola ima tajnika.
(5) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(6) 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.
(7) Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim statutom.
Članak 83.
(1)Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se sukladno zakonskim
odredbama, podzakonskim aktima i općim aktima Škole; sklapanjem, otkazivanjem i prestankom ugovora
o radu.
(2)Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i
postupku zapošljavanja i pravilnikom o radu.
(3) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonom
(4) Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o
radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
STATUS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 84.
(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Nastavnici 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 85.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.

X. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 86.
(1) Škola upisuje učenike u prvi razred pod jednakim uvjetima nakon završenog
osnovnog obrazovanja na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.

(2)Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o
upisu.
(3)Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u
posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS

Članak 87.
(1) U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.

(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje Školskog
odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE
RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 88.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
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.

(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

PROMJENA ŠKOLE
I PROMJENA OBRAZOVNOG PROGRAMA
Članak 89.
(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj
školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program,
najkasnije do početka drugog polugodišta.
(2) 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.
(3) Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili
drugoj školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti
obrazovni program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na
kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
(4) Kada je Škola upisala učenika druge škole izvijestiti će drugu školu o obavljenom upisu i
zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana prijepis ocjena.
(5) Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili
dopunskih ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove
polaganja ispita određuje Nastavničko vijeće.
(6) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti
promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za
upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu
koja ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog
upisnog postupka Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o
upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
(8) Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj
knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.

PROMJENA PROGRAMA
Članak 90.
(1) Učenik može promijeniti upisani obrazovni program.
(2) O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog programa odlučuje
Nastavničko vijeće.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 91.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema članku 88. i 89. ovoga statuta, izvijestit će drugu
školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj prijepis ocjena u roku
do sedam dana .
Članak 92.

(1) Učenik srednje škole može najviše dva puta upisati isti razred.
(2) Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše
dva puta, osim učenika koji pohađa program za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja
koji to pravo može koristiti samo jedanput.
(3) Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki
razred upisati dva puta.
(4)Iznimno od stavka 1.ovog članka, u oprvdanim slučajevima učenik srednje škole
može upisati isti razred i više puta, uz suglasnost ministra.
PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 93.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
članak 94.
(1)Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
(2)Učenik iz stavka 1. ovog članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju 3
godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u
statusu redovitog učenika.
(3)Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovog članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno
dopunskih ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrđuje Nastavničko vijeće.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 95.
(1) Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

(2) Iznimno, status redovitog učenika koji se obrazuje u strukovnom
obrazovnom programu može se produžiti najviše za dvije godine zbog:

- iznimnih, socijalnih, osobnih ili obiteljskih prilika,
- bolesti učenika,
- roditeljstva učenika,
- kategoriziranosti sportaša prema Zakonu o športu.
(3) O produženju statusa redovitog učenika odlučuje Nastavničko vjeće na prijedlog
Razrednog vijeća.
(4) U slučaju kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od
dvije godine i kada mu je produžen status redovitog učenika, potrebno je
utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je
kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno
obrazovanje i prijedlog Nastavničkog vijeća ,na temelju kojih će donijeti
odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 96.

(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 uvažavanje njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovana i nastavna sredstva i imovinu škole.

OSLOBAĐANJE UČENIKA OD SUDJELOVANJA U NASTAVNOM
PREDMETU ILI AKTIVNOSTI
Članak 97.
(1)Učenik može biti zbog zdravstvenog stanja privremeno ili trajno oslobođen od
pohađanja nastavnog predmeta li sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima,
ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke.
(2)Odluku o oslobađanju učenika donosi Nastavničko vijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
(3)Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave
određenog nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmetne ne upisuje se u
javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.

Članak 98.
(1)Redoviti učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno posebnom propisu,
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) Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog
Nastavničkog vijeća za svakog učenika posebno.
(3)Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim
kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.

(4)Učenici iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema
posebnom nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 99.
(1) Izostanke na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su opravdati
roditelj i 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 snastave prema
odobrenju:
- nastavnika s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- nastavničkog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.

(6)Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 5.
ovoga članka smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev nastavniku najkasnije neposredno prije početka nastave
za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- 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 Nastavničkom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
(7)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.
(8)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.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA

Članak 100.
(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 malodobnim učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj ili
stručni suradnik Škole dužan je izvijestiti ured državne uprave u županiji nadležan za poslove
obrazovanja, centar za socijalnu skrb a po potrebi i pravobraniteljicu za djecu.

OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 101.
(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 predmetni nastavnik,
(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.
(4)U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno
razrednika ocjenu utvrđuje Razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi
ravnatelj.
Članak 102.
Krajem nastavne godine, odnosno krajem školske godine, na prijedlog razrednika, Razredno vijeće
utvrđuje opći uspjeh učenika, koji ima sve ocjene prolazne, aritmetičkom sredinom ocjena iz svih predmeta
i to ocjenom:
- odličan - ako ima srednju ocjena najmanje 4,50
- vrlo dobar - ako ima srednju ocjenu najmanje 3,50 do 4,49
- dobar - ako ima srednju ocjenu najmanje 2,50 do 3,49
- dovoljan - ako ima srednju ocjena najmanje 2,00 do 2,49.
Učeniku koji na kraju nastavne godine ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najmanje tri
nastavna predmeta, odnosno koji nije položio popravni ispit u propisanim rokovima, opći uspjeh utvrđuje
se ocjenom nedovoljan.
Učenik kojem je opći uspjeh utvrđen ocjenom nedovoljan ponavlja razred.
PREISPITIVANJE OCJENE I POLAGANJE ISPITA PRED
POVJERENSTVOM
Članak 103.
Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta utvrđuje se na osnovi praćenja i ocjenjivanja tijekom
nastavne godine.
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 Nastavničkom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 2. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Povjerenstvo čine tri člana koja određuje Nastavničko 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 iz članka 105. stavka 1.
Statuta.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana podnijeti
zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je
konačna.
Ako je zahtjev podnesen izvan roka iz stavka 2. ovog članka, Nastavničko vijeće može zahtjev
odbaciti.
STRUKTURA I TRAJANJE ISPITA
Članak 104.

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.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 105.
(1) Učenike kojima je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta upućuju se na dopunski nastavni rad.
(2) Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Nastavničko vujeće po nastavnim
predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(3) Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
(4) S dopunskim nastavnim radom započinje se nakon završetka nastavne godine.
(5) Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna ocjena, učenik se
upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
(6) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj uz njihovu suglasnost.
(7) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine
(8) 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.
(9) Iznimno od stavka 2.ovog članka učenik koji je na kraju nastavne godine ocjenjen nedovolljan
ocjenom iz praktične nastave polaže ispit u jednom ispitnom roku, nakon dopunjene ili
pnovljene praktične nastave.

XI. ISPITI

POPRAVNI ISPIT
Članak 106.

(1) Ako se učeniku 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.
(2) Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Članak 107.
Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se
ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije
na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se stavak 1.
ovog članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit u posebnom roku, kojeg odredi ravnatelj.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 108.
Povjerenstvo pred kojim se polaže ispit određuje Nastavničko vijeće, a sastoji se od tri člana i to:
predmetnog nastavnika, nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika, koji je ujedno i predsjednik
povjerenstva.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka Nastavničko vijeće
imenuje drugog člana povjerenstva iz svojih redova.

Ukoliko članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom
glasova. Član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
Ocjena povjerenstva je konačna.
STRUKTURA ISPITA
Članak 109.
Popravni ispit polaže se iz nekih predmeta pismeno i usmeno, iz nekih samo pismeno, iz nekih predmeta
samo praktičnim radom, a iz nekih samo usmeno, sukladno planu i programu pojedinog nastavnog
predmeta.
Ocjena nedovoljan iz pismenog dijela popravnog ispita nije razlog za gubitak prava pristupanja
usmenom dijelu ispita.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 110.
(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 111 .
(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 112.
Učenik stječe pravo upisa u slijedeći razred, ako je do kraja školske godine ocijenjen iz svih
nastavnih predmeta prolaznom ocjenom.
Učenik koji ni u drugom roku popravnog ispita nije dobio prolaznu ocjenu, upućuje se na
ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi status redovnog učenika.
PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT
Članak 113.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više
predmeta upućuje se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Članak 114.
Opravdanim razlozima iz članka 106. ovog Statuta smatraju se:
- bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,
- obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
- razna športska natjecanja ili nastupi istaknutih umjetnika,
- dulji izostanak učenika, što je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće.
Opravdanost se dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni u
alineji 1., te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz alineje 2. i 3. o opravdanosti
razloga iz stavka 2. ovog članka odnosno o opravdanosti predmetnog ili razrednog ispita odlučuje
Nastavničko vijeće.
PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT
Članak 115.
Učenik može biti upućen na polaganje predmetnog ispita kada iz opravdanih ili neopravdanih
razloga izostane s nastave pojedinog predmeta 30% ili više nastavnih sati od broja sati propisanih važećim

nastavnim planom i programom za određeni predmet i ako zbog tog broja izostanaka nije mogao biti
ocijenjen.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit iz prethodnog stavka donosi Nastavničko vijeće na temelju
obrazloženog prijedloga predmetnog nastavnika.
Članak 116.
Razredni ispit ima pravo polagati i učenik kojem je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole.
U ovom slučaju učenik mora prijaviti polaganje razrednog ispita u tajništvu Škole.
Članak 117.
Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku na kraju nastavne godine ili kasnije
ako je to prijeko potrebno.
Predmetni ili razredni ispit za svakog učenika pojedinačno može trajati najdulje 30 dana.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati najkasnije do 25. kolovoza.
Članak 118.
Kada učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nije mogao pristupiti polaganju
predmetnog ili razrednog ispita do kraja nastave, odnosno u vremenu utvrđenom člankom 116. ovog
Statuta, može podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću, da ispit polaže u posebnom roku koje utvrđuje
Nastavničko vijeće.
O opravdanosti zahtjeva odlučuje Nastavničko vijeće na temelju priložene dokumentacije.
Članak 119.
Učenik koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita podnosi zahtjev za polaganje
Nastavničkom vijeću osim u slučaju iz članka 115. ovog Statuta.
Predmetni ili razredni ispit polaže se pred povjerenstvom od tri člana, koje imenuje ravnatelj za
svaki nastavni predmet, a u pravilu su to predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i
razrednik. Iznimno i u slučaju opravdanih razloga, članovi povjerenstva mogu biti i drugi članovi
Nastavničkog vijeća.
Jednog od tri člana povjerenstva ravnatelj imenuje predsjednikom.
Članak 120.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Raspored polaganja predmetnih i razrednih ispita utvrđuje ravnatelj.
Članak 121.
Učenik koji na razrednom ispitu položi 2/3 ispita, ravnatelj može odobriti dodatni rok za polaganje
preostalih ispita.
Novi rok iz stavka 1. ovog članka ne smije biti suprotan članku 105. ovog Statuta.
Članak 122.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj je dužan osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga
spriječenosti pristupanja ispitu.
U slučaju spriječenosti pristupanja ispitu iz prethodnog stavka ovog članka, roditelj ili skrbnik
učenika je dužan najkasnije dva dana prije ispita izvijestiti ravnatelja o razlozima spriječenosti, te
podnijeti pismeni zahtjev za određivanje novog dodatnog roka.
RAZLIKOVNI I DOPUNSKI ISPITI
Članak 123.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
- učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa koji se
sadržajem i opsegom razlikuju,
- učenici Škole koji mijenjaju upisan program,
- učenici koji su stekli nižu stručnu spremu, a nastavljaju školovanje ili polaganjem ispita žele
steći srednju stručnu spremu,

-

učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.

Članak 124.
Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje Nastavničko vijeće, na prijedlog ravnatelja, osim za učenike
iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Članak 125.
Razlikovni i dopunski ispiti mogu se polagati u cijelosti ili po godišnjim sadržajima.
O navedenom odlučuje Nastavničko vijeće kao i o rokovima u kojima je učenik dužan položiti
razlikovne odnosno dopunske ispite.

odluka:

Članak 126.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnatelja Škole izdaje svakom učeniku pojedinačna
U odluci se navode:
- predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite,
- rokovi u kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.
Učenik koji u zadanom roku ne položi razlikovne i dopunske ispite, upućuje se u niži razred.

Članak 127.
Razlikovni i dopunski ispiti polažu se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj sukladno članku
119. stavak 2. i 3. ovog Statuta.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 128.
(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.

XII.

MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJERE
1. Mjere poticanja

Članak 129.
Mjere poticanja su:
- pohvale, koje mogu biti usmene i pisane i
- nagrade.
Mjere poticanja dodjeljuju se učenicima, koji postižu iznimne rezultate.
Cilj je mjera poticanja pohvalom i nagradom podržati i obodriti učenike u njihovom pozitivnom
nastojanju i djelovanju.
Članak 130.
Pohvale mogu biti:
- usmene - objavljene na sjednici stručnih tijela, školskim svečanim skupovima, prigodnim
proslavama, svečanostima povodom završetka školske godine i slično.
- pisane – pohvalnice, diplome, priznanja i slično.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, a pisanu Razredno vijeće.
Članak 131.
Nagrade učenicima dodjeljuje Nastavničko vijeće.
Nagrade mogu biti:
- knjige,
- umjetnine, albumi, fotografije i slično,
- športski rekviziti,
- alati, pribor ili instrumenti za učenje i rad,

-

jednodnevni ili višednevni izleti,
novčane nagrade.

Članak 132.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručna tijela, Školski odbor, te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade mogu se predložiti i dodijeliti pojedinim učenicima, učeničkoj skupini ili
razrednom odjelu.
PEDAGOŠKE MJERE
Članak 133.

Učenicima se mogu izricati pedagoške mjere utvrđene zakonom i Pravilnikom o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

XIII.

RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 134.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predstavnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(2) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(3) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(4) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(5) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 135.
(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.
(7) U radu Vijeća učenika sudjeluje stručni suradnik psiholog/pedagog.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 136.
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 donošenju kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 137.
(1) Predsjednik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se raspravlja o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predsjednika Vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

XIV. RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA
Članak 138.
(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 sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i
projektima i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja
škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 139.
(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 140.
(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
- povećani troškovi obrazovanja, terenska nastava.
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.

XV.

VIJEĆE RODITELJA
Članak 141.
(1) U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.

IZBOR ČLANOVA
Članak 142.
(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 143.
(1) Podatke o izbranom predstavniku razrednog odjela u vijeće roditelja a razrednici su dužni u
roku do 2 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) Na sjednici se bira i zapisničar.
(6) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 144.
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.
- O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i predsjednik Vijeća
roditelja.
Članak 145.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od
općeg značaja za školu.
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 Vijeća ili ravnatelj škole.

XVI.

IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 146.
Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 147.
Sredstva za rad Škole osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna osnivača, prihoda
ostvarenih obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti i drugih izvora sukladno
zakonu.
Članak 148.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za
obavljanje i razvoj djelatnosti Škole, ako osnivač ne odluči drukčije.
Ako škola posluje s gubitkom, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
Sredstva za rad Škole koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim planom
i Godišnjim planom i programom rada.
Članak 149.
Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 150.
Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove izrade i
izvršavanja proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi s zaduživanjem i upravljanjem
imovinom koja je u njezinoj nadležnosti.
Za planiranje i izvršavanje proračuna Škole odgovoran je ravnatelj Škole.
Članak 151.
Godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.
Škola je dužna polugodišnji i godišnji obračun iz stavka 1. ovog članka te ostala
financijska izvješća dostaviti osnivaču i ovlaštenom ministarstvu.

XVII.

SURADNJA SA SINDIKATIMA

Članak 152.
Sindikalno organiziranje u školi je slobodno.
Škola je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i radničkog vijeća, te ostvarivanje
njihovih prava u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom.
Članak 153.
Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Školskom odboru prijedloge, mišljenja i
primjedbe glede ostvarivanja prava radnika i zaštite tih prava.
Ravnatelj i Školski odbor dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti sindikalnu
podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

XVIII.

JAVNOST RADA
Članak 154.

Rad škole je javan.
Objavljivanjem Statuta i drugih općih akata na oglasnoj ploči Škole, upoznaje se javnost, odnosno
učenici i roditelji, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Škole, uvjetima i načinu
ostvarivanja programa obrazovanja, te djelovanje Škole kao javne službe.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole sredstvima javnog
priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili djelatnik Škole kojega ravnatelj
ovlasti.

XIX.

ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 155.
Tajnim se podacima smatraju podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim propisima i općem
aktu odredi tajnim kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba priopći
Školi.
Radnici Škole dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnima bez obzira na način saznanja
o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.
Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi, sukladno
pozitivnim propisima.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim
tijelima.
Članak 156.
Podaci koji su označeni kao tajni može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju on
za to ovlasti.

XX.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 157.
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.
Članak 158.
Škola ce u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti odgoju
učenika glede čuvanja i zaštite čovjekove okoline.

XXI. OPĆI AKTI ŠKOLE

Članak 159.
Škola ima slijedeće opće akte:
- Statut,
- Pravilnik o radu,
- pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti na radu,

-

Kućni red
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi
Pravilnik o radu školske knjižnice,
Poslovnik o radu Školskog odbora,
Poslovnik o radu Nastavničkog vijeća i drugih stručnih tijela Škole,
poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva završnog rada
druge opće akte koje donosi Školski odbor sukladno zakonu , propisima donesenim na temelju
zakona i ovom Statutu.

Članak 160.
Opći akti Škole stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole, a iznimno
ako je to propisano općim aktima danom objave na oglasnoj ploči.

XXII.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 161.
(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 162.
(1)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.
(2)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 163.
(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.

XXIII.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA

Članak 164.
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
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 165.
(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 166.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 164. 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:
e. kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
f. ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog
interesa
g. ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
h. 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 167.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacijama, 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.

XXIV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 168.
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 169.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole Klasa: 602-03/16-07/09, URBROJ:
2155/01-11-07-16-1 od 25. travnja 2016. god., i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Škole KLASA:
602-03/18-08/156, URBROJ: 2155/01-11-01-18-1 od 21. lipnja 2018. god.

KLASA:
URBROJ:
Omiš,
Predsjednik Školskog odbora:
_________________________________
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom
__________________________________________________________________________
_

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ___________________, a stupio je na snagu
_______________.
Ravnateljica:

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ

STATUT

SINJ, 2019. god.

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, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka
54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Školski odbor
Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića,Sinj uz prethodnu suglasnost osnivača Splitsko -dalmatinske
županije
Klasa:_______________;Urbroj:_________________ godine, na sjednici održanoj dana
__________________donosi :

STATUT

ŠKOLE

OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića, Sinj (u
daljnjem tekstu: Škola), djelatnost, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, unutarnje ustrojstvo,
uvjete i način obavljanja djelatnosti, prava i obveze nastavnika i učenika, vođenje upravljanju Školom,
djelokrug i način rada stručnih tijela, imovinu, opće akte, nadzor i javnost rada Škole, te druga pitanja od
važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE
Članak 2.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao javnu službu. Škola
ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa broj MBS: 0191515 i zajednički elektronski upisnik ustanova srednjeg
školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni slijednik društvene pravne osobe Srednjoškolskog centra kojeg je osnovala Općina Sinj
odlukom Br.963/1-1972 od 28.studenog 1972.god.
Škola obilježava „Otvorena vrata škole“ krajem svibnja/početak lipnja tekuće školske godine kao Dan škole.

NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 4.
Naziv Škole glasi: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ.
Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja svoju
djelatnost. Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske,
te naziv Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 5.
Sjedište Škole je u Sinju, Dinka Šimunovića 14. Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.

Članak 6.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.
Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja slijedeće poslove:
• upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
• organiziranje 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 i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
• organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
• izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
• upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu - zajednički elektronički upisnik
ustanova,
• upisivanje podataka u VETIS.
O svim navedenim poslovima Škola vodi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja
na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika
ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 7.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovnih učenika i obrazovanje odraslih za stjecanje stručne
spreme, strukovne kvalifikacije, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja s ciljem ostvarivanja
strukovnog obrazovanja.
Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju, čijim završavanjem
učenik stječe srednju stručnu spremu i to u:
1.Područje rada ekonomija i trgovina za program
1.1.ekonomist –četverogodišnje trajanje
1.2.komercijalist-četverogodišnje trajanje
1.3.prodavač-trogodišnje trajanje
2.Područje rada ugostiteljstvo i turizam za program:
2.1.turističko-hotelijerski komercijalist
2.2.kuhar-trogodišnje trajanje
2.3.konobar-trogodišnje trajanje
3.Područje rada osobne usluge za zanimanje
3.1.frizer-trogodišnje trajanje
3.2.kozmetičar-trogodišnje trajanje
Škola može izvoditi nastavni plan i program u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju, čijim
završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu i to u:
1.Područje rada kemijska tehnologija za program:
1.1.kemijski tehničar-četverogodišnje trajanje
1.2.kemijski laborant-trogodišnje trajanje
2.Područje rada poljoprivreda za program:
2.1.poljoprivredni tehničar stočarske proizvodnje-četverogodišnje trajanje
2.2.stočar-trogodišnje trajanje
3.Područje rada tekstil za program:
3.1.tekstilni tehničar-četverogodišnje trajanje
3.2.krojač-trogodišnje trajanje
3.3.prelac-trogodišnje trajanje
4.Područje rada osobne usluge za zanimanje
4.1.pediker-trogodišnje trajanje

Škola može izvoditi program za stjecanje niže stručne spreme i to za zanimanja:
pomoćni kuhar; pomoćni konobar; skladištar.
Škola može ostvariti propisani nastavni plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za stjecanje
srednje stručne spreme – zanimanja: komercijalist, turističko-hotelijerski komercijalist, kemijski tehničar,
hotelijersko turistički menadžer, prodavač, kuhar; konobar.
Škola može ostvarivati propisani program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za stjecanje niže stručne
spreme – zanimanja: pomoćni kuhar i pomoćni konobar.
Obrazovanje odraslih se realizira u pravilu prekvalifikacijom.

Članak 8.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
• planiranje i programiranje rada,
• poučavanje i podršku poučavanja,
• postignuća učenika, odnosno polaznika,
• materijalni uvjeti,
• ljudski potencijal,
• profesionalni razvoj zaposlenika,
• međuljudski odnosi u Školi,
• rukovođenje i upravljanje,
• suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Članak 9.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 8. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
• 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog vijeća na
svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih predmeta i svih struka za
koje se vrši obrazovanje u Školi. Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem. Prijedlog
člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem. Članovi Povjerenstva
imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status redovnog učenika i traje
do 31. kolovoza tekuće školske godinu u kojoj je prestao status redovnog učenika u Školi. Članovima
Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka mandata Povjerenstva za kvalitetu.
Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od 4 godine ako to sami zatraže ili ako
njihovo razrješenje zatraži tijelo koje ih je predložilo.

Članak 10.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja lokalna
partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.
Članak 11.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 12.
Djelatnost odnosno program Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa, školskog
kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole.
Nastavnim planom i programom - utvrđuju se zajednički općeobrazovni, posebni stručni i fakultativni dio. U
zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i programa, nalaze se i izborni
predmeti koje učenik bira prema svojim interesima. Dalje, nastavni plan i program utvrđuje tjedni broj
nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti.
Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i izbornih predmeta.
Školski kurikulum - donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog kurikuluma i nastavnog plana
i programa, kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: ministar), a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i programe 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. Školski kurikulum donosi Školski odbor na
prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja, do 7.listopada za tekuću školsku godinu.
Školski kurukulum mora biti dostupan svim roditeljima i učenicima u pisanom obliku, a smatra se da je
dostupan ako je objavljen na mrežnim stranicama Škole.
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.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnoga
plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada Škole, te raspored rada i trajanja
smjena. Godišnji plan i program rada Škole donosi se na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma.
Godišnji plan i program rada Škole donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja i nakon što godišnji plan i
program prihvati Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja do 7.listopada za tekuću školsku godinu.
Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Vijeću
roditelja određuje rok u kojem se Vijeće roditelja treba očitovati.
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 13.
Škola radi u pet radnih dana tjedno u dvije smjene o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s pedagoškim
standardom za srednje škole.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.
Članak 14.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.
Trajanje odgojno-obrazovnih dijelova - polugodišta, zimski, proljetni i ljetni odmor utvrđuju se Kalendarom
rada Škole koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Kalendar rada Škole utvrđuje se u skladu sa zakonom i Kalendarom rada kojega za svaku školsku godinu
propisuje nadležni Ministar.

IZVOĐENJE NASTAVE

Članak 15.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Programi se
izvode putem predavanja i vježbi prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.
Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim na hrvatskom
jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.
Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama. Razredni odjel čini, u pravilu od 20 a najviše do 28 učenika.
Razredni odjeli u Školi, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku svake školske
godine.
Škola odgojno-obrazovni rad ostvaruje u pravilu u najmanje 32 nastavna tjedna za učenike završnih razreda, a
u 35 nastavnih tjedana za učenike ostalih razreda.
Članak 16.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog poslodavca, utvrđuju se
ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz st. 1. ovoga članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojega se vrši praktična nastava i punoljetni
učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH DJELATNOSTI
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.
Izlete, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.
Članak 18.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za učenike koji u
nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni
predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.
Članak 19.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada i
programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje školskih
obveza.
Članak 20.
Na početku školske godine učenik bira izborni ili izborne predmete, koji su obvezni tijekom cijele školske
godine.
Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti
Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine za
sljedeću školsku godinu.
Izborni predmet kojeg je učenik prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

Članak 21.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.
Članak 22.
Škola ima knjižnicu.
Rad knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 23.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. Organizira i vodi rad i poslovanje Škole, predstavlja i zastupa
Školu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole sukladno zakonu i ovom Statutu. Odgovoran je
za zakonitost rada Škole.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik školskog odbora
ili osoba koju on pisano opunomoći.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 24.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje osoba koju iz reda
članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor, a koja ispunjava uvjete za ravnatelja.
Školski odbor određuje zamjenika ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti dati
prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna da obavlja poslove ravnatelja. Školski odbor
određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja svojih članova. Osoba koja
zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati
do ravnateljeva povratka.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika ravnatelja
drugoga člana Nastavničkog vijeća.

PEČATI I ŠTAMBILJ
PEČATI

Članak 25.
U radu i poslovanju Škola koristi pečate i štambilje kako slijedi:
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. Više pečata okruglog oblika, promjera 33 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.
3. Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno -financijsko poslovanje i
ovjeravanje pismena koja nemaju obilježja javnih isprava.

ŠTAMBILJ
1. Štambilj četvrtastog oblika, veličine 35x9 mm u kojem je upisan naziv Škole i koristi se za
efikasnije administrativno poslovanje odgovoran je tajnik škole.
2. Štambilj četvrtastog oblika ,veličine 58x14 mm u kojem je upisan naziv Škole i koristi se za
efikasnije administrativno poslovanje odgovoran je administrator škole.
3. Prijemni štambilj veličine 72x40 mm teksta sukladno provedbenim propisima o uredskom
poslovanju a koristi se za svakodnevno administrativno poslovanje prilikom prijema i upisa u akte
urudžbenog zapisnika odgovoran tajnik 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.
Pečati iz stavka 1. toč. 2. ,3. i 4. ovoga članka Škola koristi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje.
O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 26.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Škole s ciljem ostvarivanja srednjoškolskog
obrazovanja mladeži i odraslih, na temelju utvrđenog nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma, te
Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i poslova
radi pravodobnog i kvalitetnog ostvarivanja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova. Stručno-pedagoški
poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama i interesima učenika, te radi
promicanja stručno-pedagoškog rada Škole.
Rad školske knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.
Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u Školi, popis poslova, mjerila za utvrđivanje
broja izvršitelja na tim poslovima, te količinu radnog vremena propisuje nadležni ministar.

Članak 27.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom 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.
Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću
učenika.
Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom 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.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
1. ŠKOLSKI ODBOR
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
• Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
• osnivač, tri člana samostalno,
• jednog člana Školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
Radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici Škole neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno
birane, odnosno imenovane.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članak 29.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za člana Školskog odbora iz
reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 30
Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja, predsjedavatelj
sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno Vijeća roditelja, mora voditi računa o razmjernoj spolnoj
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 119. stavka 3. 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.

KANDIDATURA, POPIS KANDIDATA, IZBOR I IMEOVANJE KANDIDATA
Članak 31.
Za provođenje postupka izbora članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika, na sjednici
Nastavničkog vijeća imenuje se izborno povjerenstvo od predsjednika i dva člana. Član izbornog povjerenstva
ne može biti kandidat za člana Školskog odbora. Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i
stručnih suradnika može predložiti svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici.
Nastavnik, odnosno stručni suradnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidati iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moraju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana Školskog
odbora.
Nastavnik, odnosno stručni suradnik koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju je kandidaturu
javnim glasovanjem podržala većina prisutnih na sjednici Nastavničkog vijeća, Povjerenstvo upisuje u listu
kandidata.
Lista kandidata mora sadržavati najmanje tri (3) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.

Izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i popis svih nazočnih nastavnika i stručnih suradnika. Broj
glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika i stručnih suradnika na sjednici.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 32.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovićna većina svih članova Nastavničkog
vijeća.
Članovi Povjerenstva upisuju svakog glasača u spisak nastavnika Škole.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasa se na način da se zaokružuje
redni broj ispred pojedinog kandidata.
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 odredbama ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 33.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena jednog ili dva kandidata.
Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata, ili na kojemu nije
zaokružen niti jedan kandidat, smatrat će se nevažećim.
Članak 34.
Dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća imenuju se u Školski
odbor iz reda nastavnika i stručnih suradnika.
U slučaju da 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 35.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski odbor.
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.
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 imenovati u Školski odbor.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora biti proveden
najkasnije 30 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 36.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se bez odlaganja ravnatelju.

Članak 37.
Nakon imenovanja većine članova Školskog odbora u roku od 15 dana saziva se prva konstituirajuća sjednica
Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj.
Konstituirajuću sjednicu do izbora predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 38.
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.
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 39.
Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata. Ako je istaknuto više
kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
O kandidatu za predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruke. Članovi
Školskog odbora mogu odlučiti da se izbor provede tajnim glasovanjem.
Zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za predsjednika.
Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj sjednice predaje predsjedniku dalje vođenje
sjednice Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.

Članak 40.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, upućuju se najmanje 5 dana prije
održavanja sjednice.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom, telefonom,
mobitelom ili elektronskim putem.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje 3 člana Školskog odbora,
ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje Školskog odbora. Za slučaj
spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i vođenje sjednice dužan je
obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko su i predsjednik i zamjenik predsjednika spriječeni sazvati sjednicu, ili odbiju to učiniti, sjednicu
Školskog odbora sazvat će ravnatelj Škole kako bi se na sjednici mogla riješiti pitanja od osobite važnosti za
poslovanje Škole.

Članak 41.
*Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog odbora.
*U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati i održati
usmeno telefonskim putem ili elektronskim putem.
*U slučaju održavanja telefonske ili elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na njihovu mail adresu ili daje na znanje telefonom, uz dnevni red određuje se početak i završetak
telefonske ili elektronske sjednice, a u tom se vremenu članovi Školskog odbora očituju telefonskim ili
elektronskim putem.
Nakon završetka elektronske ili telefonske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.
*U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
*Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisimas.
*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 6. 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.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle sjednice i
usvajanjem dnevnog reda.
Članak 42.
Sjednice Školskog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina
članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednice priprema predsjednik Školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili druge
osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima 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 Školskog odbora 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.
Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
Članak 43.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje predsjednik Školskog odbora.
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
podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspravljati
odlučivati na istoj sjednici.
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 44.
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 člankom 40.ovog statuta.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova Školskog
odbora.
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 ili protiv prijedloga odluke, rješenja ili
zaključka.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta za koji
glasuju.
Članak 45.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
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.
Po jedan primjerak zapisnika obavezno se dostavlja predsjedniku i članovima Školskog odbora uz poziv i
materijal za narednu sjednicu, jedan primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani škole.
Članak 46.
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 odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne skupine osobe
izvan Škole.
Članak 47.
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.

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 48.
Školski odbor:
• imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
• razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga statuta,
• donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
• donosi druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja,
• donosi godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
• donosi školski kurikulum na prijedlog nastavničkog vijeća i ravnatelja,
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
• odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
• daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnos u Školi,
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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 žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovu javnih ovlasti, osim kada je
zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
osniva učeničke klubove i udruge,
odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 100.000,00 kuna
uz prethodnu suglasnost osnivača,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, uz prethodnu suglasnost
osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi,
predlaže osnivaču statusne promjene,
predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole,
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
odlučuje o namjeni sredstava koja uplaćuju roditelji odnosno učenici,
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima
Škole.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 49.
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.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 50.
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 51.
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 prema općim propisima obveznog
prava.

Članak 52.
Član Školskog odbora razrješava se članstva u Školskom odboru:
• ako sam zatraži razrješenje (podnese ostavku),
• na prijedlog ravnatelja,
• kada mu kao nastavniku ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
• kada 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
• kad 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,
• kada je lišen prava na roditeljsku skrb,
• 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,
• u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora pokreće Školski odbor ili prosvjetna inspekcija, a o razrješenju
odlučuje tijelo koje ga je imenovalo.
O razrješenju člana Školskog odbora iz članka 28. stavka 3. podstavak 1. odlučuje Nastavničko vijeće, iz
članka 28. stavak 3. podstavak 2. odlučuje Vijeće roditelja, iz članka 28. stavak 3. podstavak 3. odlučuje
osnivač, a o razrješenju člana Školskog odbora iz članka 28. stavka 4. ovoga Statuta odlučuje Radničko vijeće
odnosno radnici Škole.
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.
Kada pojedinom članu Školskog odbora prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema prethodnom
stavku ovoga članka.
Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio
izabran raniji član Školskog odbora.
Članak 53.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne obavlja poslove iz
svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga obavlja na način koji onemogućuju
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Nadležno tijelo državne uprave u Županiji dužno je raspustiti Školski odbor u slučajevima utvrđenim
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Djelatnost Školskog odbora u tom slučaju
obavlja imenovano povjerenstvo koje svoje ovlasti ostvaruje sukladno Zakonu.
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 načina koji
nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.

2.RAVNATELJ
Članak 54.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Uvjeti za ravnatelja

Članak 55.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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.
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 56.
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 57.
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 58.
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 59.
Dodatne kompetencije u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj , Školski
odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika :

1 bod

-znanje drugog stranog jezika: 1 bod
-osnovne digitalne vještine:

1bod

Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 1 bod ukupno
Članak 60.
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 Nastavničkom 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 61.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova
Nastavničkom 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 62.
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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg Nastavničko
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, Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju program
rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 63.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Nastavničkog vijeća,
Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Izabrani je kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća ili skupa
(zbora) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 64.
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 65.
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 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 66.
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 67.
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 nastavnika 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 nastavnika 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 68.
Ravnatelj kao poslovodni i stručni voditelj Škole:
- 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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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, nastavnika ,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 kuna samostalno, a preko 70.000 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 nastavnika 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 69.
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 70.
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 71.
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.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u stavak 1. točka 1. ovoga članka Statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u stavku 1. točke 3. i
4.ovoga članka 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.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
Članak 72.
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 73.
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 74.

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

STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE

Članak 75.
Stručna tijela Škole su: Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Razrednik i Stručni aktivi.

Nastavničko vijeće
Članak 76.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te
promicanjem stručno - pedagoškog rada Škole,
• predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum,
• sudjeluje u utvrđivanju prijedloga godišnjeg plana i programa rada Škole,
• skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
• organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
• predlaže imenovanje razrednika,
• predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
• odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije nastavljanjem
obrazovanja ili polaganjem ispita,
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno
promjenom obrazovnog programa,
• sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,
• odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
• 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,
• određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
škole,
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
• odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
• obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Razredno vijeće
Članak 77.
Razredno vijeće čine nastavnici 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,
• utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog, predmeta o ocjeni
učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,
• surađuje s vijećem učenika,
• utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika,
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu surađuje
s razrednikom,
• odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
• predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
• izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
• skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
• utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
• obavlja i druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog, voditelj smjene i ravnatelj Škole.

Razrednik
Članak 78.
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 i školskog kurikuluma u svom razrednom odjelu,
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije,
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
• podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika, razrednog
odjela u učenju i vladanju,
• poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih
obveza,
• predlaže ocjenu učenika iz vladanja,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

izračunava i priopćuje učeniku opći uspjeh,
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
organizira roditeljske sastanke,
vodi zapisnike svih razrednih i nastavničkih, roditeljskih sastanaka, te individualnih razgovora s
roditeljima,
skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj obradi,
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga,
odgovara za rad i pravodobno izvršenje svojih i obveza Razrednog vijeća,
obavlja i druge poslove sukladno ovim Statuom i drugim općim aktima Škole.

Stručni aktivi
Članak 79.
Škola ima Stručne aktive.
Stručne aktive Škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih
predmeta.
Stručni aktivi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem izvođenju nastave prema
okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta.
Djelokrug i način rada Stručnih aktiva uređuje se Poslovnikom o radu Stručnih tijela škole.
Članak 80.
Stručni aktivi rade na sjednicama.
Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj stručnog skupa, kojeg na prijedlog ravnatelja
imenuje Nastavničko vijeće.
Na rad stručnih aktiva odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu stručnih tijela. Stručni aktiv
obavlja:
• stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i
ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu,
• predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,
• vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature.
Stručni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka Nastavničkog vijeća. Odlukom
Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela, a njihov djelokrug i način rada
uređuje se odlukom o osnivanju.
Stručni aktiv skrbi i odgovara za programe struke. Voditelj je odgovoran za rad stručnog aktiva.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 81.
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.
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.
Osoba zatečena na radnom mjestu tajnika na neodređeno radno vrijeme na dan 3.kolovoza 2008. bez obzira na
obrazovanje ,nastavlja s obavljanjem poslova svog radnog mjesta /N.N. 87/2008/.
Tajnik Škole obavlja poslove iz djelokruga koji propisuje ministar.
RADNICI
Članak 82.

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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
Način evidencije radnog vremena za radnike Škole iz stavka 1. ovoga članka propisuje Ministar.
Članak 83.
Nastavnici 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
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika i stručnih suradnika.
Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom odvjetniku za
počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
Članak 84.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj mogu napredovati u struci u najmanje tri razine i stjecati odgovarajuća
zvanja.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojnoobrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 85.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, pod zakonskim aktima i općim
aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano opunomoći.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, pod zakonskim aktima, općim
aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 86.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.

UČENICI
1. Upis, status , prava i dužnosti učenika
Članak 87.
Škola obavlja upis učenika na temelju odluke o upisu koju donosi Ministar za svaku školsku godinu, temeljem
prijedloga Škole i suglasnosti osnivača.
Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa
srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu.
Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima izrađuje Ministarstvo.
Odluku o upisu, čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, za
svaku školsku godinu donosi ministar.
Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih škola propisuje
ministar Pravilnikom.
Škola objavljuje javni natječaj za upis učenika u prvi razred, uvažavajući kriterije koje utvrđuje Ministar.
Natječaj za upis učenika u prvi razred Škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i
osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.

Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u
srednje škole (NISPUSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.
Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim
uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar.

DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 88.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do navršenih 18 godina života uz odobrenje Školskog odbora, a
učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Članak 89.
Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju odluke Školskog
odbora, putem natječaja, koji se objavljuje sukladno Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog
obrazovanja odraslih.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
Članak 90.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je završio osnovno ili je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe 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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave iz prethodne alineje
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje Nastavničko
vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i izradu
prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
Rješenjem iz stavka 5. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju
inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.

Članak 91.
Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.
U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje Školski odbor na prijedlog
Nastavničkog vijeća.
Članak 92.
Učeniku prestaje status redovitog učenika:
• na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
• godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog
programa kada nije položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad,
• kada se ispiše iz Škole,
• kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše sljedeći razred.
Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status redovitog
učenika najviše za dvije godine.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
• iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
• bolest učenika,
• roditeljstvo učenika,
• kategoriziranost sportaša prema Zakonu o sportu.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je produžen status
redovnog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je
kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i prijedlog stručnog
tijela Škole (Nastavničkog vijeća), na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje
kvalifikacije učenika, odnosno polaznika.
PRIJELAZ UČENIKA

Članak 93.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno
prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog
polugodišta.
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.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi,
odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi
Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz
poštovanje propisanih pedagoških standarda.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će drugu školu o
obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana prijepis ocjena.
Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a
sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje Nastavničko
vijeće.
Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti promjena upisanog
programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, ako
učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj program u Školi
i toj školskoj godini.

Iznimno od stavka 6. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda srednje škole
može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni
program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka Škola nije popunila sva
slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako do kraja školske godine u kojoj je
prekinuo obrazovanje do početka godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije školske
godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Ako učenik iz stavka 8. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili dopunske ispite
koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Članak 94.
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u
trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa
nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih
ispita koje određuje Nastavničko vijeće.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar Pravilnikom.

Članak 95.
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda
srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50
zaokruženo na dvije decimale.
Članak 96.
Škola, ako organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, obvezna je do 15. lipnja tekuće
školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama programe obrazovanja za stjecanje više razine
kvalifikacije.
Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine
podnijeti Nastavničkom vijeću Škole pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti
izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora položiti
razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti vezane uz nastavak
obrazovanja.
Ovisno o broju utvrđenih razlikovnih i/ili dopunskih ispita, učenik se može odmah integrirati u razredni
odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, ili tijekom prve školske godine
polagati samo razlikovne i/ili dopunske ispite te se u drugoj školskoj godini integrirati u razredni odjel i
redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu putem
upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za obrazovanje i Škole.
Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje prijavnicom koja je dostupna na mrežnim
stranicama Ministarstva i Škole.

Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje Nastavničko vijeće, a iste je Škola
dužna do 30. rujna tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama kao i raspored organizacije
odgojno-obrazovnog rada.
Članak 97.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza polaganja manjeg
broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita započet će s redovitim pohađanjem nastave razreda u kojem nastavlja
obrazovanje nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice. Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je
položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. ožujka tekuće školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 2. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite ne može
s uspjehom završiti razred u kojem je nastavio obrazovanje odnosno gubi pravo nastavka obrazovanja za
višu razinu kvalifikacije u statusu redovnoga učenika i ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu
kvalifikaciju u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi u razrednu
knjigu razrednoga odjela u kojemu nastavlja obrazovanje.
Članak 98.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikaciji i kojem je određena obveza polaganja većeg
broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice, u prvoj će školskoj
godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog pohađanja nastave.
Za učenika iz stavka 1. ovoga članka, Škola će organizirati konzultativno-instruktivnu nastavu koju je
učenik dužan pohađati.
Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u organiziranoj nastavi iz stavka 2. ovoga članka ne može
pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. kolovoza tekuće
školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite, gubi
pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika i ne može nastaviti
obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu
obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi
u knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka položi razlikovne i/ili dopunske ispite, u drugoj
školskoj godini će se integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja
obrazovanje.

Članak 99.
Ako učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije zbog opravdanog razloga ne pristupi
razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti naknadno polaganje
ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije pristupio ispitu.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti razlikovnim i/ili dopunskim ispitima obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti jer će se u protivnom smatrati
da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti, polagat će razlikovne i/ili dopunske
ispite u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.

Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg razreda, ako nije položio sve
razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda.
Učenik može u jednome danu polagati najviše tri ispita.
Ispit iz jednoga nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim
nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ispitno povjerenstvo čine tri (3) člana koje imenuje ravnatelj, a to su:
*predmetni nastavnik,
*nastavnik istog ili srodnog predmeta,
*razrednik ili njegov zamjenik.
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva, ravnatelj imenuje drugog člana povjerenstva iz reda
Nastavničkog vijeća.
Na zahtjev učenika ravnatelj može donijeti odluku o izuzeću predmetnog nastavnika iz ispitnog povjerenstva
ako ocijeni da je zahtjev učenika opravdan.
Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom glasova, a član
povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Ocjena povjerenstva je konačna.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 100.
Učenici Škole imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, ovim
Statutom i drugim općim aktima Škole.

Članak 101.

Prava učenika su:
• sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
• pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
• pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu,
• pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
• pravo na pomoć drugih učenika Škole,
• pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskim tijelima,
• pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
• predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada,
• raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada,
• birati i biti biran za predsjednika razrednog odjela,
• birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika,
• sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o
primjeni odgojnih mjera,
• davati mišljenje o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika.

Članak 102.
Obveze učenika su :
• redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,
• savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima
Škole,
• poštivati i ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih radnika Škole koje su
u skladu sa zakonom, ovim Statutom i kućnim redom,
• skrbiti i promicati humane odnose među učenicima,
• čuvati školsku imovinu, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, a
posebno udžbenike,
• ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled,
ugled ostalih učenika,
• nastavnika i drugih radnika Škole, kao i ugled Škole u cjelini,
• poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se pravila kućnog reda, ovog Statuta i drugih
akata Škole,
• sudjelovati u radu Vijeća učenika,
• pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Izostanci učenika
Članak 103.
Učenici su dužni izostanke s nastave odnosno zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada, u trajanju duljem od tri radna dana, opravdati liječničkom ispričnicom ili ispričnicom nadležne
institucije, koju je potpisao i roditelj, odnosno skrbnik, najkasnije u roku od 7 dana od povratka učenika na
nastavu.
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili
druge nadležne fizičke ili pravne osobe (MUP, sud, CZSS, škole stranih jezika, ustanove za pružanje pomoći
ili dijagnostike, učenički dom, sportski klub, KUD, specijalistička ordinacija i dr.) uključujući i e-potvrdu o
narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Tijekom školske godine roditelj odnosno skrbnik može osobno ili pisanim putem (vlastoručno potpisanim)
opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 1. ovoga članka u trajanju od
najviše 3 radna dana.
Izostanak s nastave iz stavka 2. ovog članka roditelj odnosno skrbnik dužan je opravdati najkasnije u roku
od 7 dana nakon povratka učenika na nastavu.
Opravdani izostanci su: bolest učenika, smrtni slučajevi u obitelji, iznimne obiteljske prilike, prometni
zastoji i prekidi, elementarne nepogode, športska natjecanja, sudjelovanje u svojstvu člana u organiziranim
športskim i kulturnim aktivnostima i natjecanjima vezanim uz odgojno-obrazovni proces i sl.
Članak 104.
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 nastavnika za izostanak s njegova sata, najkasnije neposredno prije
početka sata,
• razrednika za izostanak do 3 radna dana (pojedinačna ili uzastopna) uz pisani zahtjev razredniku za
izostanak, najkasnije 1 dan prije izostanka (ili u iznimnim slučajevima na dan kada dijete treba

•
•

izostati),
ravnatelja za izostanak do 7 uzastopnih radnih dana uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak,
najkasnije 3 dana prije izostanka,
Nastavničkog vijeća za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana uz pisani zahtjev Nastavničkom
vijeću najkasnije 8 dana prije izostanka.

Zahtjev za izostanak dostavljen e-poštom, sms-om smatra se pravovaljanim načinom dostavljanja zahtjeva
razredniku, a zahtjev za izostanak dostavljen na adresu e-pošte Škole, smatra se pravovaljanim načinom
dostavljanja zahtjeva ravnatelju i Nastavničkom vijeću.
Članak 105.
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 čl. 1., stavku 2. Pravilnika o izmjeni
pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 106.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu, ne izvršava druge školske obveze ili je prestane pohađati a o
razlozima izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik će zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o
razlozima neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu
izreći pedagoške mjere.
O učenicima koji ne pohađaju Školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti pravobranitelja
za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.

Ocjenjivanje učenika

Članak 107.
Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama za svaki nastavni
predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika.
Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba provede, a roditeljima ukazati na činjenicu da su učenici
upoznati sa svojim obvezama.
Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet utvrđuje javno u razrednom
odjelu nastavnik na kraju nastavne godine, a ocjenu iz vladanja Razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 108.
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.
Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to
sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog

predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih
predmeta struke.
Odluku o oslobađanju učenika donosi nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta,
završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.
Kategorizirani sportaši
Članak 109.
Redovni učenici sa statusom 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.
Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća za svakog
učenika zasebno.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su sportaši u natjecateljskim kategorijama sudjelovanje
na sportskim natjecanjima i sportskim pripremama, na državnoj razini.
Učenici iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema posebnom nastavnom
programu kojeg donosi Ministarstvo.
Članak 110.
Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva puta.
Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki razred upisati
dva puta.
TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
Tijela razrednog odjela
Članak 111.
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, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 112.
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.

Vijeće učenika
Članak 113.

U Školi se osniva Vijeće učenika.
Vijeće učenika čine predstavnici svih razrednih odjela Škole.
Učenici svakog razrednog odjela biraju svoga predstavnika u Vijeće učenika javnim glasovanjem.
Postupkom izbora rukovode razrednici razrednih odjela.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj, koji rukovodi radom konstituirajuće sjednice do
izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika.
Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova prisutnih članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za predstavnika učenika ne može biti biran učenik kojemu su izrečene odgojne mjere.
O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
Članak 114.
Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Školi.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kad se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez
prava odlučivanja.
Članak 115.
Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik pedagog, a mogu sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili
druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća ali bez prava odlučivanja.
O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik.
Pedagog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad Učeničkog vijeća.
Članak 116.
Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
Članak 117.
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,
• predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih,
• 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 određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Sigurnost i zaštita zdravlja i prava učenika
Članak 118.

Škola je dužna voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika stvarajući uvjete za zdrav mentalni i
fizički razvoj učenika, te osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju.
Škola mora sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja, te voditi evidenciju o neprihvatljivim ponašanjima
učenika i posebno brigu voditi o sigurnosti učenika.
Pratiti i brinuti se za zdravstveno stanje učenika, kao i socijalne probleme i pojave kod učenika i po potrebi
obavještavati nadležne institucije-liječnike primarne zaštite, roditelje i tijela socijalne skrbi.
Članak 119.
Zaposleni u Školi, a posebno nastavnici i stručni suradnici dužni su u cilju zaštite prava učenika prijaviti
ravnatelju svako kršenje prava učenika posebno ako su primijećeni oblici tjelesnog i duševnog nasilja,
spolnog i svakog drugog zlostavljanja, zanemarivanja ili izrabljivanja učenika.
Način postupanja zaposlenih i način prijave kršenja prava učenika utvrdit će Ministar posebnim
provedbenim aktom.
ISPITI
Ispit pred povjerenstvom
Članak 120.
Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet utvrđuje nastavnik javno u razrednom odjelu
odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno razrednika, ocjenu
utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj. Učenik ili
roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od
dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred
Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana
podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je
konačna.

Sastav povjerenstva
Članak 121.
Povjerenstvo iz članka 118. stavka 3. ovoga Statuta ima tri člana, koje određuje Nastavničko vijeće, a čine
ga:
• predmetni nastavnik (ispitivač)
• nastavnik istog ili srodnog predmeta (član povjerenstva)
• razrednik (predsjednik).
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili
srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita, odnosno ako su toga
dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi
Povjerenstva mogu biti i drugi članovi Razrednog vijeća.
Ukoliko članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom glasova.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za svako

pitanje i konačna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva. Donesenu ocjenu predsjednik
Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
Povjerenstvom.
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 121. stavka 1. ovoga Statuta.

Članak 122.
Na zahtjev učenika iz stavka 3. članka 118., Nastavničko vijeće može donijeti odluku o izuzeću predmetnog
nastavnika iz ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev učenika ili roditelja opravdan.
DOPUNSKI RAD
Članak 123.
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 Nastavničko 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, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. S
ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
POPRAVNI ISPIT
Članak 124.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan (1),
a kojemu nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.
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.
Rokovi polaganja popravnog ispita
Članak 125.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Članak 126.
Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se ocjenom
nedovoljan.

Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije na dan
polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se stavak 1. ovog
članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti, polaže
popravni ispit u zasebnom roku, kojeg odredi ravnatelj.
Članak 127.
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, određuje Razredno vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 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.
Članak 128.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana i to: predmetnog nastavnika,
nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.
U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili
srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja popravnog ispita, odnosno ako
su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi
povjerenstva za popravni ispit mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća. Povjerenstvo u pravilu donosi
ocjenu jednoglasno.
Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a član
povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
povjerenstvom.
Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi status
učenika.
Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Članak 129.
Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu u propisanom roku, o
čemu je prethodno obavijestio Školu, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga
zbog kojeg nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu vodeći računa da to u pravilu bude do završetka tekuće
školske godine.
Predmetni ili razredni ispit
Članak 130.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više
predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,
isključenje iz Škole , razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,
drugi opravdani izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće.

Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, putem protokola, a opravdanost svog
zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni u podstavku 1., te
potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz podstavka 2. i 3.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Nastavničkom vijeću, a izostao je kako je navedeno u stavku 2. ovoga
članka, razrednik obvezno saziva Razredno vijeće na kojem svaki predmetni profesor analizira izostanke sa
nastave svoga predmeta. Ukoliko predmetni profesor ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog
predmeta 30% ili više nastavnih sati od broja sati propisanih važećim nastavnim planom i programom, te da
neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, za upućivanje učenika na polaganje
predmetnog ispita. Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, zahtjev Nastavničkom vijeću
podnosi
razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Nastavničko vijeće na obrazloženi prijedlog
predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada je riječ o razrednom ispitu.

Zahtjev za polaganje predmetnog i razrednog ispita
Članak 131.
Učenik koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita, putem protokola Škole, podnosi
Nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje ispita najkasnije tri tjedna prije završetka nastavne godine
programa u koji je upisan.
Rokovi polaganja predmetnih i razrednih ispita
Članak 132.
Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu 15 dana prije završetka nastavne
godine.
Učeniku koji ne pristupi predmetnom ili razrednom ispitu u roku iz stavka 1. ovog članka, a svoj izostanak
do početka ispita ne opravda, utvrđuje se ocjena nedovoljan (1).
Predmetni i razredni ispit učenik mora položiti do 31. kolovoza tekuće školske godine.
Članak 133.
Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i daroviti učenici koji
završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedo svladavaju još jedan obrazovni program.
Članak 134.
Učenik kojemu je izrečena odgojna mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja razrednog ispita, razredni
ispit polaže u postupku i na način koji je propisan zakonom i ovim Statutom, ali mu se u Rješenju o
isključenju mora navesti da je i dalje dužan pohađati nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, praktičnu
nastavu, te predmeta koji imaju praktični dio ili laboratorijske vježbe.
Članak 135.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Učenik koji nije zadovoljan ocjenom može postupiti sukladno odredbama članka 118. ovoga Statuta.

Članak 136.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi predmetnom ili razrednom
ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti zbog kojih nije
pristupio ispitu.
Razlikovni i dopunski ispiti
Članak 137.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
• učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog program koji se
sadržajem i opsegom razlikuje,
• učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili obrazovni
program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
• učenici koji polažu prekvalifikacije,
• učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje Nastavničko
vijeće, osim za učenike iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju Ministarstva.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj škole izdaje rješenje svakom učeniku pojedinačno.
U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite, te rokove u
kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.
Ukoliko ne položi dopunske, odnosno razlikovne ispite u ostavljenom roku učenik neće moći steći razrednu
svjedodžbu i u slijedećoj školskoj godini će moći upisati isti razred drugi put u istom ili drugom obrazovnom
programu uz obvezu polaganja dopunskih, odnosno razlikovnih predmeta.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije a koji ne položi razlikovne i/ili dopunske
ispite u zadanim rokovima, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikaciju u statusu redovitog
učenika u ovoj ili drugoj školi ili drugome programu obrazovanja.
IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA I DRŽAVNA MATURA
Članak 138.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika u strukovnim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri
godine, završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole.
Učenici iz stavka 1. ovoga članka mogu polagati i ispite državne mature koji su prvi razred srednje škole
upisali počevši od školske godine 2006./2007.
Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa
Školom.
Pripremne i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u Školi provodi školsko ispitno
povjerenstvo koje čine ravnatelj škole te šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan član ispitni
koordinator.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u elektroničkom obliku vodi Središnji registar
državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, predmetima s
ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenim na ispitima državne mature te drugi podaci značajni
za državnu maturu. Sadržaj registra propisuje ministar.
Sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada propisuje
ministar.

POHVALJIVANJE I NAGRAĐIVANJE UČENIKA
Pohvale i nagrade
Članak 139.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje mogu biti
pohvaljeni i nagrađeni.
Cilj pohvala i nagrada je poticanje učenika u ostvarivanju dobrih rezultata i isticanju.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, stručna tijela Škole, te fizičke
pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupno i sl.

Članak 140.
Pohvale su:
• pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
• usmene pohvale
• priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 141.
Nagrade su:
• knjige, umjetnine, albumi, fotografije i sl.,
• sportski rekviziti, alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrument i
sl
• novčane nagrade
Članak 142.
Pohvale i nagrade učenicima izriču:
• usmenu pohvalu razrednik
• pisanu pohvalu daje Razredno vijeće
• nagradu dodjeljuje Nastavničko vijeće
Članak 143.
O pohvalama i nagradama Škola vodi posebnu evidenciju.
Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima (matična knjiga ili
druga matična dokumentacija) prema posebnom aktu ministra.
Članak 144.
Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Škole (posebni fond za nagrade učenicima) za
tekuću školsku godinu.
Članak 145.

Pobliže odredbe i o kriterijima i načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Školski odbor na
prijedlog Nastavničkog vijeća.
Pedagoške mjere
Članak 146.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja
informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga
ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da se ne želi očitovati), odnosno
bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na
razgovor.
Članak 147.
Neprihvatljiva ponašanja učenika na temelju kojih se izriču pedagoške mjere definirana su Pravilnikom o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Pravilnik) ovisno o težini na: lakša, teža, teška i osobito teška .
(1) Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja iz
članka 3. stavka 2. Pravilnika 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 3. stavka 3. Pravilnika 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 opomena pred isključenje izriče se zbog teškog neprihvatljivog ponašanja i 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 isključenje iz škole izriče se zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja 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.
Članak 148.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju obavijesti Nastavničkog
vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka od blažih
pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez prethodnog
izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu skrb o
čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Članak 149.
Za provođenje postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj imenuje povjerenstvo od tri
člana iz reda nastavnika ili stručnih suradnika. U povjerenstvu se u pravilu imenuje i razrednik učenika.
Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz Škole dužno je u tijeku postupka:
učeniku omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i
okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere, osim u slučaju
ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe ili izričito
izjavi da se ne želi očitovati,
roditelja ili skrbnika informirati o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu prikupljanja informacija i
prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere, osim ako se
roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima odnosno skrbnicima, a po potrebi
konzultiranja i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb otkloniti
uzorke i spriječiti neželjene posljedice učenikova neprihvatljivog ponašanja.
Nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovog članka, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju kompletnu
dokumentaciju temeljem koje ravnatelj odlučuje o izricanju pedagoške mjere isključenja učenika iz Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku u
pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan zakonom i ovim Statutom.

Članak 150.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku u
pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan zakonom i ovim Statutom.
U Rješenju o isključenju mora se navesti da je učenik i dalje dužan pohađati nastavu tjelesne i zdravstvene
kulture, praktičnu nastavu te predmete koji imaju praktični dio ili vježbe.
Članak 151.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomene pred isključenje, roditelj odnosno
skrbnik ime pravo prigovora ravnatelju Škole u roku od 7 dana od dana primitka pedagoške mjere
upozorenja.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku od
15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole, podnijeti žalbu sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem
upravnom postupku.
RODITELJI I SKRBNICI
Članak 152.
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.

Članak 153.
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.
Članak 154.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke
učenika opravdavati sukladno članku 104. ovog Statuta.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 155.
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 156.
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 odlukom školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe, školskih izleta i ekskurzija, priredaba i natjecanja, oštećenja
namještaja i ostale imovine Škole i dr.

VIJEĆE RODITELJA
Članak 157.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela Škole.
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.
Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja se glasovanjem na sastanku
razrednog odjela. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
roditelja.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
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 158.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku do tri dana izbora dostaviti ravnatelju posredstvom pedagoga.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.
Članak 159.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira predsjednik i
zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.
Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se javnim glasovanjem. Glasovanje je javno, dizanjem
ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova prisutnih
članova Vijeća.
Članak 160.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u Školi. Roditelju
prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
ako sam zatraži razrješenje,
ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način utvrđen
člankom 157. ovoga Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja učenika prvih
razreda.
Članak 161.
Vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
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 neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
• razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
• predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
• raspravlja o uspjehu učenika na kraju nastavne, odnosno školske godine i predlaže mjere za
poboljšanje uspjeha učenika,
• predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenika, posebice neispričanih sati,
• predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
• predlaže svog člana u Školski odbor,
• glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole,
• raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog
Statuta određeno drukčije.
Članak 162.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća kojega odredi predsjednik.
U radu Vijeća roditelja obvezno sudjeluje pedagog, a mogu sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba
pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.

Pedagog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad Vijeća roditelja.
RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 163.
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 164.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o
provođenju i 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 pravo 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. ovog članka.
Članak 165.
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 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.

Članak 166.
Štrajk u Školi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorom.
JAVNOST RADA
Članak 167.
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 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.
Uvid u dokumentaciju Škole te druge materijale u svezi s radom Škole, omogućit će se svakoj pravnoj ili
fizičkoj osobi sukladno zakonu i normativnim aktima Škole kojima se uređuje pravo na pristup
informacijama.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole, sredstvima javnom
priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole kojeg ravnatelj ovlasti.
POSLOVNA TAJNA
Članak 168.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
• podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi,
• dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
• podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
• 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 ili koje kao takve odredi
ravnatelj.
Članak 169.
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 170.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.
ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
Članak 171.
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 172.
Nastavnici su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša,
odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Članak 173.
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 174.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.
Članak 175.
Sredstva za rad Škola ostvaruje kroz prihode iz državnog proračuna i iz proračuna osnivača, obavljanjem
osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Vođenje
računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se
u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
Članak 176.
Škola za svaku godinu donosi godišnji financijski plan do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu, koji
mora biti usklađen s državnim proračunom i proračunom osnivača.
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 177.
Polugodišnji obračun financijskog plana za tekuću godinu i godišnji obračun financijskog plana (završni
račun) za proteklu godinu, na prijedlog ravnatelja donosi Školski odbor.
Polugodišnji i godišnji obračun (izvještaj) iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je
dužan pravodobno dostaviti ovlaštenom ministarstvu i tijelu jedinice lokalne samouprave.
Članak 178.
Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
Članak 179.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom, odnosno odlukom Osnivača.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u
skladu s odlukom Osnivača.

RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 180.
Školski odbor, Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljnjem 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.
Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 181.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.
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.
OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 182.
Opći akti Škole su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
Članak 183.
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 računovodstvu,
Pravilnik o obrazovanju odraslih,
Pravilnik o radu Školske knjižnice,
Poslovnik o radu Školskog odbora,
Poslovnik o radu stručnih i drugih tijela,
Kućni red,
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
ostale opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona
i ovim Statutom.
Članak 184.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora, te
stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.
Inicijativa se podnosi ravnatelju Škole.

Članak 185.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave 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 186.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku koji ima pravni interes, omogućiti uvid u opće akte
ili njihovu kraću uporabu.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Članak 187.
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 određenim činjenica ili istekom određenog roka.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 188.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

NADZOR
Članak 189.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave za obrazovanje i sport
sukladno zakonskim odredbama.
Članak 190.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 191.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 192.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 193.
Program obrazovanja naveden u članku 7. stavak 2 točki 1 primjenjuje se za učenike koji su se upisali u
Školu prije školske godine 2014./2015. točki 1.2., primjenjuje se za učenike koji su prvi razred Škole upisali
u školskoj godini 2014./2015., točki 2.1., primjenjuje se za učenike koji su se upisali u Školu prije školske
godine 2013./2014., točki 2.2., primjenjuje se za učenike koji su prvi razred Škole upisali u školskoj godini
2013./2014.

Članak 194.
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 195.
Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se kao u postupku za njegovo donošenje.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 196.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole:
KLASA:003-06/17-02/32 URBROJ:2175-28-01-17-1 od 12.05. 2017. i sve Izmjene i dopune iza navedenog
datuma na koje je Osnivač dao Suglasnosti.

Predsjednica Školskog odbora:
Gordana Blažević,prof.

Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine
KLASA: ;
URBROJ: , od
2019. godine.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči i stranici Škole
danom stupio na snagu.

KLASA:003-06/19-01/
URBROJ:2175-28-01-19-1
U Sinju,
2019

2019. godine, te je tim

Ravnatelj:

Boris Grčić Rako,prof.

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 Srednje škole Antun Matijašević- Karamaneo, uz prethodnu suglasnost
osnivača Splitsko-dalmatinske županije ____________dana _______donosi :
STATUT
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(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 Srednje škole Antun Matijašević-Karamaneo (dalje
u tekstu: Škola).
(2) Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
(1) 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) .
(2) Škola je javna ustanova.
Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija temeljem Odluke Ministarstva prosvjete i športa
KLASA: 602-03/02-01/103, URBROJ: 532/I-02-1 od 01. veljače 2002. godine.

(2) Škola je pravni sljednik Opće srednje škole Vis, osnovane Odlukom Republičkog sekretarijata
za prosvjetu kulturu i fizičku kulturu (Broj: 4681 od 17. listopada 1975. godine).
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo.
(2) Sjedište Škole je u Visu, Viški boj 9.
Članak 5.
(1) Dan Škole obilježava se u mjesecu veljači.
Članak 6.
(1) 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 35 mm i 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. Jedan štambilj četvrtastog oblika širine 18 mm i dužine 50 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
(4) Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.

(5) Obroju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 7.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
(3) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja Školu zastupa predsjednik
školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
Članak 8.
(1) U slučaju privremenih spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje zamjenik ravnatelja, a zamjenika ravnatelja Škole osoba iz reda članova
Nastavničkog vijeća.
(2) Kandidata koji će zamjenjivati ravnatelja određuje Školski odbor Škole na prijedlog ravnatelja
Škole.
(3) U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji će
zamjenjivati ravnatelja predlaže predsjednik Školskog odbora.
Članak 9.
(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 javnim 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 10.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika za:
- stjecanje srednje školske spreme u programu opća gimnazija;
- stjecanje srednje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju za zanimanje komercijalist,
ekonomski tehničar, hotelijersko turistički radnik i turističko-hotelijerski komercijalist;
- stjecanje srednje stručne spreme u trogodišnjem trajanju za zanimanje konobar, kuhar,
elektromehaničar, elektromonter, brodomehaničar, automehaničar, elektroinstalater,
autoelektričar, prodavač i vodoinstalater te znanja i sposobnosti za rad i nastavak
školovanja;
- stjecanje niže stručne spreme za zanimanja pomoćni kuhar i pomoćni konobar.
Škola ima odobrenje za srednjoškolsko obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne
programe:
-

za stjecanje srednje školske spreme u programu opća gimnazija;
program za stjecanje srednje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju za zanimanja
ekonomist, turističko-hotelijerski tehničar;
program za stjecanje srednje stručne spreme u trogodišnjem trajanju za zanimanja prodavač,
automehaničar, konobar i kuhar;

-

-

program osposobljavanja za poslove vođenja samostalne trgovačke radnje, poslove vođenja
samostalne ugostiteljske radnje, daktilografske poslove, poslove pomoćnog kuhara i
poslove pomoćnog konobara.
Uz osnovnu djelatnost Škole, u školskom praktikumu obavljat će se u manjem opsegu i
uobičajeno djelatnost:
pripremanje hrane i pružanja usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima na priredbama
i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

Članak 11.
(1) Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
(2) 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 srednjeg školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole

(1)
(2)
(3)

(4)

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 odgojnoobrazovnog rada, plan rada ravnatelja, planove rada nastavnika 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.
(1) 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.
(2) Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Nastavničkog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
(3) 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.
Povjerenstvo za kvalitetu
Članak 14.

(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
(2) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(3) Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
1.
planiranje i programiranje rada,
2.
poučavanje i podršku poučavanja,
3.
postignuća učenika, odnosno polaznika,
4.
materijalni uvjeti,
5.
ljudski potencijal,
6.
profesionalni razvoj zaposlenika,
7.
međuljudski odnosi u Školi,
8.
rukovođenje i upravljanje,
9.
suradnja s ostalim dionicima.
(4) Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 15.
(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 14. Statuta imenuje Školski odbor.
(2) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
− 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
− 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
− 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
− 1 člana iz reda roditelja.
(3) Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
(4) Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
(5) Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
(6) Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Organizacija rada
Članak 16.
(1) 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
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u skladu s godišnjim planom i programom.
(2) Praktičnu nastavu učenici ugostiteljskog usmjerenja imaju nastavu šest dana tjedno u skladu s
godišnjim planom i programom.

(3) Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.

Članak 17.
(1) 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.
(2) Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
(3) U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Ustroj razrednih odjela

Članak 18.
(1) Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 19.
(1) U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih interesa
i potreba učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.
(3) 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 20.
(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.
Školska zadruga
Članak 21.
(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.

Suradnja Škole
Članak 22.
(1) 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 23.
(1) U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 24.
(1) 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.

(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) 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 25.

(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 26.
(1) 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 27.
(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
Članak 28.
(1) Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
(2) 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

(3) 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 29.
(1) Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u
Školi nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 30.
(1) Školom upravlja Školski odbor.
(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 :
-Nastavničko vijeća dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
-Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 31.
(1) 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 nastavnika i stručnih suradnika
Članak 32.
(1) Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijeće iz reda učitelja nastavnika i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.
(2) Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
(3) Za provođenje izbora Nastavničko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
(4) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
(5) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
(6) Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Školskog odbora.
(7) O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

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

Članak 33.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.

Članak 34.
(1) Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 35.
(1) Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
(2) Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
(3) Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
− naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
− broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
− ime i prezime kandidata.
(4) Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 36.
(1) Glasovanje je tajno.
(2) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća.
(3) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 37.
(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 imena i prezimena kandidata.
(3) Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 38.
(1) Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
(2) U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom
listiću.
(3) Nastavničko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora
bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
(4) U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
(5) Nakon što Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika Nastavničko vijeće odlukom
imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 39.
(1) Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u
Školski odbor.
Članak 40.
(1) O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.

(2) Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
(3) Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno
i radnik Škole.
(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
(5) Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
(6) U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
(7) Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom
imenovati u Školski odbor.
Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 41.
(1) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon
što je imenovana većina članova Školskog odbora.
(2) Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 42.
(1) 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 43.
(1) Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri
godine.
(2) Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora

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

Članak 44.
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.
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 45.

(1) 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 46.
(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

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

Članak 47.
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 48.
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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 49.
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 50.

(1) Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna
većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
(2) Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u skladu s
posebnim propisima.
(3) Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na raspravu
i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.

(4) 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.
(5) Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

(6) Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili,
osim ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
(7) Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o
kojima se raspravlja.

(8) Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
(9) 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.

(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 47.- 49. ovog statuta.

Članak 52.
(1) Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
(2) Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 53.
(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 ili
tajnik Škole.

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

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 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 55.
(1) 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.
(2) 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 56.
(1) Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 30. stavka 2. ovoga statuta prijevremeno
prestane mandat provode se dopunski izbori.
(2) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
(3) 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.
(4)
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 31.
do 40. ovoga statuta za članove Školskog odbora koja imenuju Nastavničko vijeće i Vijeće
roditelja.
(5)
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 57.
(1) Člana Školskog odbora iz reda radnika, nastavnika i stručnih suradnika i iz reda roditelja
razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku 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
nastavnika 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
(2) Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može
dati najmanje desetina članova Nastavničkog 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 58.
(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..
(3) Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.

(4) 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 59.
(1) 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.
(2) 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.
(1) 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 Nastavničkog 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 200.000,00 kuna
− odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od 70.000,00
do 200.000,00 kuna,
uz suglasnost osnivača Školski odbor 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 61.
(1) Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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) 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 62.
(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 63.
(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 64.
(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 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.
(2) Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 65.
(1) Dodatne kompetencije iz članka 64. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj , Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje prvog stranog jezika :

1 bod za osnovnu razinu
2 boda za višu razinu

-znanje dodatnih stranih jezika: 1 bod neovisno o razini
-osnovne digitalne vještine:

1 bod neovisno o razini

(2) Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije i Međunarodnim
projektima: 1 bod za jedan projekt, a za svaki dodatni projekt za po 1 bod, do maksimalno 3
boda ukupno za sudjelovanja na projektima.
(3) Iskustvo rada na projektima, natjecanjima, susretima i smotrama na državnoj razini biti će
izjednačeni sa sudjelovanjima na projektima iz stavka 2. ovog članka te će se takva
sudjelovanja vrednovati jednim bodom i to neovisno o broju sudjelovanja na istima.
Članak 66.
(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 Nastavničkom
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.

(1) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Nastavničkom 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.
(2) 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.
(3) 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.
(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
Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju maksimalno 20 minuta program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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.
(6) Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.
Članak 69.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
(2) Na sjednici Nastavničkog 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.
(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.

(7) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog 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.
(8) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(9) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
(10) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(11) 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.
(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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
(14) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 68. stavcima 6. i 7.
ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 70.
(1) Na sjednici Školskog odbora kandidati maksimalno 20 minuta 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 71.
(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 nastavnika 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 72.
(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.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 73.
(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 nastavnika
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 nastavnika 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.
Ovlasti ravnatelja
Članak 74.
(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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
− saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
− planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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, nastavnika ,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 nastavnika 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 75.
(1) Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
(2) 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 76.
(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
Razrješenje ravnatelja

Članak 77.
(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 78.
(1) Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
(1) 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.
(1) Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 77. stavak 1. točka 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 80.
(1) Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 77.
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 81.
(1) 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 82.
(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 77. 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 83.
(1) Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 77. 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.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 84.
(1) U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova nastavnika 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 85.

(1) 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 86.
(2) Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 87.
(1) Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 88.
(1) Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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 ili 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.

(3) Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 89.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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.
(3) Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.

Članak 90.
(1) Na sjednicama Nastavničkog 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 91.
(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 92.
(1) Nastavnici, 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 srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 93.
(1) Nastavnici , stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
(2) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
(3) Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 94.
(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
(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 95.
(1) 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 96.

(1) Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja za upis učenika u prvi razred u skladu
s odlukom o upisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i
osnivača.
(2) Prijave i upis u prvi razred provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i
upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
Članak 97.
(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do dana upisa.
(2) Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života do dana
upisa uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz odobrenje
Ministarstva.
Članak 98.
(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 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 99.
(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 odnosno 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.

Promjena škole i promjena obrazovnog programa
Članak 100.
(1) 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.

(2) O zahtjevu odlučuje Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
(3) Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom 1. ovog
članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje Nastavničko vijeće koje može utvrditi razlikovne i dopunske ispite, njihov
sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
(4) 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 101.
(1) Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
(2) Učeniku prestaje status redovitog učenika:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje u Školi,
- kada se ispiše iz Škole,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,
- -učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
- položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka od godine
dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa.
(3) Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.

Prava i obveze učenika

Članak 102.

(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 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.
(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 nastavnicima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,

- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute 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 103.
(1) Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
(2) 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.
(3) 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 104.
(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) Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
Članak 105.
(1) Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
− nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Nastavničko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,
(2) Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka
smatra se :
- usmeni ili pisani zahtjev nastavniku 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 Nastavničkom 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 106.
(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, 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.
(3) 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.
(4)

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 107.
(1) 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 108.
(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.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom
Članak 109.
(1) 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
Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana
od dana podnošenja zahtjeva.
(3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Nastavničko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu
sastoji od razrednika nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i nastavnika istog
ili srodnog nastavnog predmeta
(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 dva nastavna predmeta, upućuje ga na dopunski nastavni rad iz članka
113. ovog statuta.
Članak 110.
(1) Ispit iz članka 109. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o
čemu odlučuje Nastavničko vijeće .
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
(3) Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita
smatra se da je odustao od ispita.

(4) Ako učenik nije položio 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 određeni razred.
(6) Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
(7) Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
(8) Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
• 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) Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
(10) Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Članak 111.
(1) Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene
(2) Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 112.
(3) 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.
(4) Opravdanost izostanaka utvrđuje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju izostanke
učenika.
(5) 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.
(6) Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Nastavničko vijeće.
(7) Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Nastavničko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
(8) U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri ispita.
(9) Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
članka 108. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

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 Nastavničko 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 nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku učeniku 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.
(1) 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.
(1) Nastavničko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
(2) Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
(1) Članak 116.
(1) Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
− razrednik kao predsjednik Povjerenstva
− ispitivač –nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
− član Povjerenstva –nastavnik stog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže
popravni ispit.
(3) Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 117.
(1) Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 110. ovog
statuta.
Članak 118.
(1) 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.
(1) 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.
(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 Nastavničko 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.
Kategorizirani športaši
Članak 121.
(1) 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 Nastavničkog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 110. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 122.
(1) 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.
(1) Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl.
(2) 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.
(3) Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 124.
(1) Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, 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
Nastavničko vijeće.
(3) pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 125.
(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) Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 126.

(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 nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 127.
(1) U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
(2) Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 128.

(1) 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, 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 129.
(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.
(3) Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 130.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima
putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
(2) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.
(3) Škola usmeno ili pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika
tijekom školske godine.
(4) Na kraju školske godine učenici dobivaju svjedodžbu o postignutom uspjehu.
Članak 131.
(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 132.
(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.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja
(1)

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.
(1)
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku
školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog
predstavnika za Vijeće roditelja.
(2)
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode
razrednici.
(3)
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.
(4) Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
(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 ili kaznena sankcija za zaštitu
od nasilja u obitelji.
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
(1)

Članak 136.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi
ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
(1)

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.
(3)
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja
bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.

(2)

Ovlasti Vijeća roditelja
(1)

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.
(2)
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u
okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

(1)

Sjednice Vijeća roditelja
Članak 140.
(1) 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.
(2) 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.
(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
nastavnici i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 142.
(1) Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
(2) 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.
(3) U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provođenja izbora za radničko vijeće.
(4) Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća o čemu je dužan pisano izvijestiti ravnatelja.
(5) 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.
(6) 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.
(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) 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.
(1) Rad Škole i tijela Škola je javan.
(2) 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.
(1) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
(2) 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.

(1) 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.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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.
(1) 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.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
(3) Nastavnici dužni su poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 149.
(1) Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
(2) imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

Članak 150.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te
donacija .
(2) Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
(3) 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.
(1) Financijski plan, godišnji i polugodišnji 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 152.
(1) 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.
(1) Školski odbor, Nastavničko 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.
(1) 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 155.

(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
općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
(3) Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 156.
(1) Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
(2) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
Pojedinačni akti
Članak 157.
(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 izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice ili
istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 158.
(1) Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 159.
(1) Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 160.
(1) Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 161.
(1) Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.

Financijski nadzor

Članak 162.
(1) 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.
(1) Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 164.
(1) Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole ______________.

KLASA:
URBROJ:
Mjesto i datum
Predsjednica Školskog odbora:

____________________________
Ivana Roki, prof.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana
istoga dana.

i stupio je na snagu

v.d. Ravnateljice:

Alma Vodopija, prof.

Na temelju članka 175. Statuta – pročišćeni tekst (Klasa: 012-03/17-01/03; Urbroj: 2181-76-01-17-01 od
27.9.2017. godine) Ekonomsko - birotehničke škole i članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18), Školski odbor Ekonomsko – birotehničke
škole, Split, na 16. sjednici održanoj 24 siječnja 2019. g., jednoglasno je donio sljedeću:
ODLUKU
Usvaja se sljedeći prijedlog teksta novog Statuta Ekonomske i upravne škole predložen od strane
ravnateljice Škole, koje se dostavljaju osnivaču Splitsko-dalmatinskoj županiji radi dobivanja prethodne
suglasnosti na iste:

STATUT
1. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA
Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način
odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za obavljanje
djelatnosti i poslovanje Ekonomske i upravne škole (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE
Članak 2.

(1) Škola ima status javne ustanova koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službu.
(2) Škola ima svojstvo pravne osobe upisane u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu
pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060089128 i zajednički elektronski upisnik
ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja (u
daljem tekstu: Ministarstvo).
OSNIVAČ
Članak 3.

Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik Ekonomsko-upravno-birotehničkog srednjoškolskog obrazovnog centra – Split i
Ekonomsko – birotehničke škole.
2. NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.

(1) Naziv Škole je Ekonomska i upravna škola.
(2) Sjedište Škole je u Splitu, Vukovarska 37.
ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.

(1) Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
(2) Prije naziva Škole na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske te
naziv Splitsko-dalmatinske županije.
(3) Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.

DAN ŠKOLE
Članak 6.

Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 06. svibnja.
3. DJELATNOST
NAZIV DJELATNOSTI
Članak 7.

(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje stručne spreme te
znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja srednjeg strukovnog
obrazovanja.
(4) U okviru svoje djelatnosti Škola izvodi programe za stjecanje srednjeg strukovnog obrazovanja i to
za zanimanja:
- ekonomist
- upravni referent
- poslovni tajnik
(5) Škola obavlja i srednje strukovno obrazovanje odraslih za stjecanje strukovnog obrazovanja i to za
zanimanja:
- ekonomist
- upravni referent
- poslovni tajnik
- ostvaruje odgojno-obrazovni program za stjecanje vještine daktilografije i stenografije.
(6) Škola izvodi i druge programe za koje dobije rješenje nadležnog ministarstva za poslove
obrazovanja o odobrenju izvođenja programa.
(7) U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju Škola
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.
(8) Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 8.

Djelatnost iz članka 7. ovoga statuta Škola obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i
programa i školskog kurikuluma.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 9.

(1) Djelatnost odnosno program Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa,
školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole.
(2) Nastavnim planom i programom - utvrđuju se zajednički općeobrazovni, posebni stručni i fakultativni
dio. U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i programa, nalaze
se i izborni predmeti koje učenik bira prema svojim interesima. Dalje, nastavni plan i program
utvrđuje tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i
izvannastavne aktivnosti. Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i izbornih predmeta.
(3) Školski kurikulum - donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog kurikuluma i
nastavnog plana i programa, kojeg donosi ministar znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu:
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Ministar), 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 te njihove kurikulume ako nisu
određeni nacionalnim kurikulumom.
(4) Školskim kurikulumom utvrđuje se: 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.
(5) Školski kurikulum donosi Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja uz prethodno
rmišljenje vijeća roditelja, do 7. listopada za tekuću školsku godinu.
(6) Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 15. listopada
(7) tekuće godine te objaviti na web stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih
podataka.
(8) Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja
nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada Škole, te
raspored rada i trajanja smjena. Godišnji plan i program rada Škole donosi se na temelju nastavnog
plana i programa i školskog kurikuluma.
(9) Godišnji plan i program rada Škole donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja i nakon što godišnji
plan i program prihvati Nastavničko vijeće, do 7. listopada za tekuću školsku godinu.
(10)
Godišnji plan i program te 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.
RADNI TJEDAN
Članak 10.

(1) Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene, prema posebnom
rasporedu u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Državnim
pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i godišnjim
planom i programom rada.
(2) Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu ili u jednoj smjeni o čemu
odlučuje Školski odbor u skladu s kriterijima koje donosi Ministarstvo.
IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 11.

(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
(2) Programi se izvode putem predavanja, seminara, vježbi i praktične nastave.
(3) Praktična nastava i vježbe izvode se u Školi i/ili kod poslodavca, a ukupan fond sati i materijalni
uvjeti određuju se kurikulumom.
(4) Godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i kurikulumom, pritom
ukupan broj tjednih sati ne smije prelaziti 40.
Članak 12.

(1) Prava i obveze učenika koji eventualno praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog
poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
(2) Ugovor iz st. 1. ovoga članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojega se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
(3) Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka, kao i
(4) Evidencija iz stavka 3. ovog članka obvezno mora sadržavati podatke o poslodavcima kod kojih
učenici obavljaju praktičnu nastavu i vježbe, dokumentaciju o zdravstvenoj sposobnosti učenika,
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dokaze o osposobljenosti za rad na siguran način, ugovor s poslodavcem, evidenciju ispunjavanja
ugovorenih obveza, kao i evidenciju ostvarenja tog dijela kurikuluma.
(5) Sadržaj i oblik obrazaca iz ovog članka donosi ministar.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 13.

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.
Izlete, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 14.

(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 15.

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju organizirat će se dopunska nastava, a za učenike koji u
nekim nastavnim predmetima ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni predmet,
organizirat će se dodatna nastava.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 16.

(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 nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje
školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 17.

Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće
može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 18.

U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.
SAMOVREDNOVANJE I VANJSKO VREDNOVANJE ŠKOLE
Članak 19.

(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
(2) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(3) Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
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- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podršku poučavanja,
- postignuća učenika, odnosno polaznika,
- materijalni uvjeti,
- ljudski potencijal,
- profesionalni razvoj zaposlenika,
- međuljudski odnosi u Školi,
- rukovođenje i upravljanje,
- suradnja s ostalim dionicima.
(4) Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 20.

(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 19. Statuta imenuje Školski odbor.
(2) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
- 1 člana iz reda roditelja.
(3) Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog
vijeća na svojoj sjednici.
(4) Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
(5) Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici.
(6) Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici.
(7) Povjerenstvo za kvalitetu do kraja rujna za proteklu školsku godinu izrađuje izvješće te ga dostavlja
Školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje.
(8) Mandat članova Povjerenstva za kvalitetu prati trajanje mandata Školskog odbora koji ih je imenovao.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 21.

(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
4. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 22.

(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Škole, predstavlja i zastupa Školu, te poduzima sve pravne
radnje u ime i za račun Škole sukladno zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Škole.
(3) Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
(4) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
(5) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja Školu zastupa predsjednik Školskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
Članak 23.

(1) U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje osoba iz
reda članova Nastavničkog vijeća koju odredi Školski odbor, a koja nije član Školskog odbora.
(2) Školski odbor određuje zamjenika ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko ravnatelj nije u
mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
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(3) Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna da zamjenjuje ravnatelja u
njegovoj odsutnosti.
(4) Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja svojih
članova.
(5) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati, do
ravnateljeva povratka.
(6) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećim osobama
samo uz ravnateljevu pisanu punomoć.
5. PEČATI I ŠTAMBILJ
Članak 24.

U radu i poslovanju Škola koristi:
- pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem su uz gornji rub
ispisane riječi Republika Hrvatska, uz donji rub riječi Ekonomska i upravna škola, Split, a u
sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
- pečat okruglog oblika, promjera 33 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
- štambilj četvrtastog oblika dužine 69 mm i širine 35 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.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

6. UNUTARNJE USTROJSTVO ŠKOLE
Članak 25.

(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.
(3) U školi se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene cjeline:
1. Stručno-pedagoška služba, i
2. Administrativno-tehnička služba
(4) Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi organiziranja i izvođenja nastave i stručnopedagoške poslove, sukladno Zakonu, provedbenim propisima i Godišnjem planu i programu rada
Škole.
(5) Poslove organiziranja i vođenja nastave u stručno-pedagoškoj službi obavljaju voditelji nastave.
(6) U administrativno-tehničkoj službi obavljaju se opći, pravni, kadrovski, računovodstveni i
financijski poslovi, poslovi vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslovi tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima,
poslovi održavanja čistoće objekata i okoliša i drugi poslovi u skladu sa Zakonom, provedbenim
propisima i Godišnjim planom i programom rada Škole.
(7) Radom službi rukovodi ravnatelj.
Članak 26.

(1) Ravnatelj škole na početku školske godine s poslovima voditelja nastave zadužuje nastavnika ili
stručnog suradnika na vrijeme od jedne školske godine
(2) Voditelj nastave, pored vođenja i organiziranja nastave neposredno sudjeluje u izvođenju nastave
s onoliko sati tjedno koliko utvrdi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
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KUĆNI RED
Članak 27.

(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.
(3) Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom 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.

7. TIJELA ŠKOLE
1. UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 28.

(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
• Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
• osnivač, tri člana.
(4) Jednog člana Školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
Radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici Škole neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
(5) Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu
biti ponovno birane, odnosno imenovane.
(6) Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
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(7) 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 29.

(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za
člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati najkasnije 15 dana prije isteka mandata
Školskog odbora.
KANDIDATURA, POPIS KANDIDATA, IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 30.

(1) Za provođenje postupka izbora članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
na sjednici Nastavničkog vijeća imenuje se izborno povjerenstvo od predsjednika i dva člana.
Član izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora.
(2) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog vijeća.
(3) Nastavnik, odnosno stručni suradnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
(4) Kandidati iz stavaka 2. i 3. ovoga članka trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana
Školskog odbora.
(5) Nastavnika, odnosno stručnog suradnika koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju
je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih na sjednici Nastavničkog vijeća,
izborno povjerenstvo upisuje u listu kandidata
(6) Lista kandidata mora sadržavati najmanje četiri (4) kandidata.
(7) Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
(8) Izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i popis svih nazočnih nastavnika i stručnih
suradnika.
(9) Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika i stručnih suradnika.
Članak 31.

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

Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila većina svih nastavnika Škole.
Članovi Povjerenstva upisuju svakog glasača u spisak nastavnika Škole.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasa se na način da se
zaokružuje broj ispred pojedinog kandidata.
Članak 32.

(1) Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena jednog ili dva
kandidata.
(2) Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata
smatrat će se ne važećim.
Članak 33.

(1) Dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova imenuju se u Školski odbor iz reda nastavnika i
stručnih suradnika.
(2) U slučaju da 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 34.

(1) O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
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(2) Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
(3) Vijeće roditelja može valjano raditi ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća roditelja, što
utvrđuje predsjednik Vijeća roditelja.
(4) Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
(5) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
(6) Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
(7) U Školski odbor imenuje se roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Vijeća
roditelja.
(8) U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
(9) Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u Školski
odbor.
(10)
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja
mora biti proveden najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 35.

Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.

(1) Nakon imenovanja većine članova Školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva prvu
konstituirajuću sjednicu školskog odbora.
(2) Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Školskog odbora predsjedava najstariji član
školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 37.

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 38.

(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

9

Članak 39.

(1) Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog
odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
(3) O kandidatu za predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno
dizanjem ruke. Članovi Školskog odbora mogu odlučiti da se izbor provede tajnim glasovanjem.
(4) Zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
(5) Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
(6) Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
(7) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 40.

(1) Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
(2) Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, upućuju se najmanje3 dana
prije održavanja sjednice, poštom ili elektronskim putem.
(3) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se uputiti telefaksom,
telefonom, mobitelom.
(4) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje 1/3 članova
Školskog odbora, ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje
Školskog odbora.
(5) Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
(6) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika ne izvrše obvezu iz stavka 4. ovoga članka, a radi se o
ispunjenju zakonskih obveza Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 41.

(1) Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
(2) U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
(3) Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog
odbora.
(4) Ako pojedini član Školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti nazočna na
sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu.
(5) O prijedlogu iz stavka 4. ovoga članka odlučuje Školski odbor.
(6) Kada se na sjednicama Školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz
nazočnost članova.
(7) Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle
sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 42.

(1) Sjednice Školskog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
(2) Sjednice priprema predsjednik Školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima za raspravu na sjednici.
(3) 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.
(4) 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 43.

(1) Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Školskog odbora.
(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
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- 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.
Članak 44.

(1) Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
(2) Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči da o pojedinoj točki dnevnog
reda glasa tajno.
Članak 45.

(1) O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik vodi osoba koju odrede članovi Školskog odbora.
(3) Zapisnik se obavezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu
sjednicu.
RADNA TIJELA
Članak 46.

(1) Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radna tijela za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2) Članovi povjerenstava i radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena
zadaća.
(3) Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radno tijelo, odnosno pojedinog člana.

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 47.
Školski odbor:
- donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
- 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,
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statu a,
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u 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 spejaliste medicine rada radi utrđivanja 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 propisano drukčije,
- osniva učeničke klubove i udruge,
- odlučuje o korištenju prihoda,
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te investicijskim radovima
čija je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
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- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju nekretnina bez
obzira na njihovu vrijednost
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- imenuje Povjerenstvo za kvalitetu,
- 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 svezi s radom Škole,
- na prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, određuje uvjete
za nastavak i stjecanje kvalifikacije učeniku koji je na više od dvije godine iz opravdanih razloga
prekinuo obrazovanje, ako je kurikulum izmijenjen u odnosu na kurikulum kvalifikacije koju je
pohađao,
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 48.

(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.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 49.

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 50.

(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.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
(1)
-

Članak 51.

Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
kada to sam zatraži
na prijedlog ravnatelja
kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim statutom
na zahtjev prosvjetnog inspektora
kada je učeniku čiji je roditelj prestalo školovanje u Školi
kada mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema Zakonu o zaštiti od nasilja
u obitelji
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- 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.
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom
(2) Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora pokreće Školski odbor ili prosvjetna inspekcija, a o
razrješenju odlučuje tijelo koje ga je imenovalo.
(3) Razriješeni član Školskog odbora ne može se imenovati u Školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
(4) Kada pojedinom članu Školskog odbora prijevremeno prestane mandat provode se dopunski
izbori.
(5) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
prethodnom stavku ovoga članka.
(6) Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran raniji član Školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 52.

(1) Tijela upravnog i stručnog nadzora te ravnatelj mogu predložiti uredu državne uprave u županiji
(Gradskom uredu Grada Zagreba) 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 uredno poslovanje Škole.
(2) Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne obavlja
poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga obavlja na
način koji onemogućuju redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
(3) Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu se imenovati za članove Školskog odbora koji se
imenuje nakon raspuštanja.
2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 53.

Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 54.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno Zakonu.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 55.

Ravnatelj obavlja poslove:
• predlaže Školskom odboru Statut, opće akte, te Godišnji plan i program rada Škole,
• predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i plan nabave,
• organizira i vodi poslovanje Škole,
• predstavlja i zastupa Školu,
• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
• odgovara za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
• zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
• sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
• provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra da su
nezakonite,
u suradnji s nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski kurikulum,
osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima,
potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za
provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Škole,
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,
sklapa ugovore o radu s radnicima,
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 Eurpske unije u
skadu sa zakonom
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa,
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za njihovu
sigurnost,
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu (e-Maticu),
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika,
izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog odbora,
izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela
odlučuje o prigovoru izjavljenom na rješenje o pedagoškoj mjeri opomene, ukora i opomene
pred isključenje,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,
imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
skrbi da se prikupljaje, obrada i korištenje osobnih podataka učenika, roditelja/skrbnika
učenika i radnika Škole obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim
važećim propisima,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru,
dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnji plan i program
rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine,
samostalno odlučuje i zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine vrijednosti do 70.000,00 kuna,

14

zaključuje, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ugovore o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna, a preko
vrijednosti od 100.000,00 kuna, uz prethodnu suglasnost osnivača,
• zaključuje, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i osnivača, ugovore o stjecanju,
opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,
• izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u radu i
ustrojstvu Škole,
• podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole najmanje jednom
godišnje Školskom odboru i organu uprave nadležnom za poslove školstva,
• posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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 i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole, te poslove za koje izrijekom
propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
•

Članak 56.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu 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. stavaka 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 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.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 57.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor, najkasnije 3 mjeseca prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
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, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti
prema posebnim propisima, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam
(8) ni duži od petnaest (15) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku „Za natječaj za
ravnatelja-ne otvarati“, te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od
45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
PROGRAM RADA
Članak 58.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.
DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE

15

Članak 59.
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju
imati dodatne kompetencije.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se na sljedeći način:
• Poznavanje stranog jezika dokazuje se javnom ispravom škole stranih jezika o završenom
tečaju određene razine, a za profesora stranog jezika dokazuje se diplomom fakulteta
• Znanje osnovnih digitalnih vještina dokazuje se javnom ispravom Testnog centra za ECDL
ili ranijih testnih centara (kao što su npr. Zajednice tehničke kulture i slično), a za profesora
informatike dokazuje se diplomom fakulteta.
• Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom/uvjerenjem odnosno drugom ispravom
pravne osobe o sudjelovanju u radu na projektima, iz koje također mora biti vidljivo je li
projekt realiziran ili nije realiziran.

OBVEZNOST DOSTAVE DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 60.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja obvezan je svu natječajnu dokumentaciju, kojom se
dokazuje ispunjenost traženih uvjeta, dostaviti u izvorniku i/ili u preslici ovjerenoj od strane javnog
bilježnika.
U slučaju da natječajna dokumentacija ne bude dostavljena u traženom obliku iz stavka 1. ovoga
članka, osoba koja je podnijela takvu prijavu na natječaj za ravnatelja neće se smatrati kandidatom
prijavljenim na natječaj te se njegova prijava neće razmatrati.
Za kandidata koji bude imenovan za ravnatelja Škola će, prije sklapanja ugovora o radu, sukladno
Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji odnosno drugom
važećem propisu, pribaviti posebno uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti za kaznena
djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
URUDŽBIRANJE PRIJAVA NA NATJEČAJ
Članak 61.
Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole iste se urudžbiraju neotvorene odnosno
datum prijema, klasa i urudžbeni broj stavljaju se na zatvorenu kovertu.
PREGLEDAVANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Članak 62.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja
te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 59. ovoga
Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.

VREDNOVANJE DODATNIH KOMPETENCIJA
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Članak 63.
Dodatne kompetencije iz članka 59. 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 ( ima dokaz o poznavanju stranog jezika)
0 bodova (nema dokaza o poznavanju stranog jezika)
-osnovne digitalne vještine: 1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
0 bodova (nema dokaza)
-iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 1 bodom (ako ima
priložen dokaz), a 0 bodova (ako nema priložen dokaz).

UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA I ROK DOSTAVLJANJA ŠKOLSKIM TIJELIMA
Članak 64.
Nakon utvrđivanja rezultata ostvarenog vrednovanjem, Školski odbor prema ukupnom broju
bodova utvrđuje Listu dva najbolje rangirana kandidata.
U slučaju da je prijavu na natječaj za ravnatelja dostavio samo jedan kandidat odnosno ako je
sukladno članku 61. Statuta Školski odbor utvrdio da se samo jedan kandidat smatra kandidatom
prijavljenim na natječaj, u Listi kandidata za ravnatelja navodi se samo taj jedan kandidat.
Listu kandidata iz stavka 1. ovoga članka Školski odbor dostavlja Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja, Radničkom vijeću/radnicima i Školskom odboru (u daljnjem tekstu: Školska tijela).
NAČIN RANGIRANJA NA LISTI KANDIDATA
Članak 65.
U slučaju da nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata ostvaruju jednak, ali
veći broj bodova u odnosu na ostale kandidate, Školskim tijelima iz članka 63. stavka 3. ovoga
Statuta dostavit će se Lista kandidata u kojoj su navedeni svi kandidati koji su ostvarili jednak veći
broj bodova.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj
bodova istovremeno i osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru Školskim tijelima upućuje se Lista kandidata u kojoj se navodi samo
kandidat/kandidati koji ostvaruje/ostvaruju rečenu prednost pri zapošljavanju.
U slučaju da nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata ostvaruju drugi po
redu rangirani rezultat, na Listu kandidata se kao drugo rangirani kandidati navode svi kandidati s
istim brojem bodova.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj
bodova istovremeno i osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u
daljnju proceduru Školskim tijelima upućuje se Lista kandidata u kojoj se na drugom mjestu
navodi samo kandidat/kandidati koji ostvaruje rečenu prednost pri zapošljavanju.
U slučaju više kandidata s jednakim brojem bodova na Listu kandidata navode se abecednim
redom prezimena i imena.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 66.
Najbolje rangirani kandidati za ravnatelja iz Liste kandidata predstavljaju program rada za
mandatno razdoblje na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, Skupu radnika i Školskog
odbora.
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Program rada kandidata koji je spriječen nazočiti na sjednici Školskih tijela pročitat će
predsjedavatelj sjednice.
Na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika zauzimaju se stajališta o
kandidatima iz točke 1. ovog članka tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja
Školskom odboru.
SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 67.
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 Nastavničkog
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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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, Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko vijeće,Vijeće roditelja i Skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja.
Za provođenje postupka glasovanja glede zauzimanja stajališta i donošenja zaključka u postupku
imenovanja ravnatelja Škole, na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika
imenuje se Izborno povjerenstvo od tri člana (predsjednika i dva člana). Član povjerenstva ne može
biti kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo izrađuje popis birača za svako Školsko tijelo koje provodi glasovanje u
postupku imenovanja ravnatelja.
Popis birača Vijeća roditelja čine članovi Vijeća roditelja, popis birača Nastavničkog vijeća čine svi
članovi Nastavničkog vijeće, a popis birača Skupa radnika čine svi radnici Škole koji na dan
glasovanja imaju u Školi zasnovan radni odnos temeljem ugovora o radu.
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.
GLASAČKI LISTIĆI I NAČIN PROVEDBE GLASOVANJA
Članak 68.
Za provedbu tajnog glasovanja izrađuju se glasački listići.
Broj glasačkih listića mora biti jednak ukupnom broju članova Nastavničkog vijeća, Vijeća
roditelja i Skupa radnika.
Na glasačkom listiću kandidati za ravnatelja upisuju se abecednim redom njihovih prezimena i
imena.
Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj, a glasački listić ovjerava pečatom
Škole.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem je zaokružen samo jedan kandidat.
Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako je samo jedan kandidat za ravnatelja na glasačkom listiću označava se glasovanje „za“ ili
„protiv“ toga kandidata.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti, najveći broj glasova, glasovanje se na istoj sjednici ponavlja
za te kandidate dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
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Ako se glasuje samo za jednog kandidata za ravnatelja, tada kandidat mora dobiti natpolovičnu
većinu glasova u odnosu na broj članova Školskog tijela koji su glasovali.
Glasovanje se može ponavljati i u slučaju ako Povjerenstvo raspolaže dokazima da je tijekom
glasovanja bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Predsjednik Izbornog povjerenstva dužan je osigurati uvjete da sam čin glasovanja bude potpuno
tajan, u smislu zaštićenog/ograđenog mjesta za glasovanje, te da se nakon glasovanja glasački listić
ubacuje u glasačku kutiju.
Glasovanje je pravovaljano ako je istome pristupila natpolovična većina ukupnog broja članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.

ZAUZIMANJE STAJALIŠTA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O STAJALIŠTU
Članak 69.
Stajalište Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika je da se za ravnatelja Škole ispred
navedenog Školskog tijela imenuje onaj kandidat koji je nakon provedenog postupka glasovanja
dobio najveći broj glasova.
U slučaju da u postupku imenovanja ravnatelja sudjeluje samo jedan kandidat, u pisanom
zaključku iz stavka 1. ovoga članka kao stajalište Školskog tijela navodi se „za“ imenovanje ili
„protiv“ imenovanja.
Članovi Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća obvezni su
na sjednici Školskog odbora u postupku imenovanja ravnatelja glasovati prema utvrđenom
stajalištu iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka.
O stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika (u daljnjem tekstu: kolegijalna
tijela) izrađuje se pisani zaključak za svako kolegijalno tijelo posebno.
Predsjedavatelj sjednice Školskog kolegijalnog tijela dužan je, bez odgode, najkasnije idućeg radnog
dana nakon utvrđenog stajališta dostaviti Školskom odboru pisani zaključak iz stavka 4. ovoga
članka.
U slučaju propusta iz stavka 5. ovoga članka, pisani zaključak Školskom odboru dužno je dostaviti
Izborno povjerenstvo u sljedeća 24 sata.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 70.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika glede
pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem programa rada na sjdnici
Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova,
donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Za imenovanog ravnatelja Školski odbor dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra, a smatra se
da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti
jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost.
SPRJEČAVANJE OPSTRUIRANJA IMENOVANJA RAVNATELJA
Članak 71.
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Ukoliko sjednicu Školskog odbora iz članka 69. ovoga Statuta ne sazove predsjednik Školskog
odbora u utvrđenom roku, tada se ista mora održati u sljedeća 24 sata, a dužan ju je sazvati i voditi
zamjenik predsjednika Školskog odbora. Ukoliko to ne učini zamjenik predsjednika Školskog
odbora, tada se sjednica bez odgode mora održati u sljedeća 24 sata, a saziva ju i vodi član Školskog
odbora redoslijedom starosti.
U slučaju nemogućnosti donošenja odluke o imenovanju ravnatelja zbog opstruiranja postupka od
strane pojedinog člana Školskog odbora, Školski odbor je dužan poduzeti sve potrebne zakonske
radnje koje će omogućiti da se postupak imenovanja ravnatelja okonča u zakonom predviđenom
roku.
U svezi stavka 2. ovoga članka, Školski odbor može, između ostaloga, od Školskog tijela ili Osnivača
zatražiti da provede postupak razrješenja i imenovanja novog člana Školskog odbora, umjesto člana
koji opstruira imenovanje ravnatelja Škole.

RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 72.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te
druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
Predsjednik Školskog odbora s imenovanim ravnateljem, a sukladno odluci o imenovanju, sklapa
ugovor o radu na određeno vrijeme od pet (5) godina u punom radnom vremenu.
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 ime sklopljen ugovor o radu
na neodređeno vrijeme za poslove nastavnika ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će
do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.
Osoba ih stavka 1. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno
radila u roku trideset (30) 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 4. 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.
OBAVIJEST PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA
Članak 73.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za
ravnatelja 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 imenovani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
OSNIVANJE RADNIH TIJELA
Članak 74.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
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NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 75.
Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt upravnog ili stručnog tijela, osim pojedinačnih
akata čija se valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili
pod zakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo.
Ako i poslije upozorenja ovlašteno tijelo ne promijeni prijeporni akt, odnosno ne stavi akt izvan
snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole da
takav akt obustavi od izvršenja.
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.

ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 76.
Ravnatelj je samostalan u radu, a za svoj rad odgovoran je Školskom odboru i Osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
Članak 77.
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,
- dostavom pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti,
- otkazom sukladno zakonskim odredbama.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 78.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako zanemaruje obveze
poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
- ako nastavu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
- ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
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- 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.
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 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.
Ako se ravnatelj razrješava na vlastiti zahtjev, Škola će s ravnateljem zaključiti sporazum o
prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 79.
Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u prethodnom
članku stavku 2. podstavku 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od
ravnatelja da se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
Školski odbor će odlučiti o razrješenju.
Članak 80.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 77. stavku 2.
podstavku 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.
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, a u
roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 82.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u
drugim slučajevima:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
• kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
• kada ravnatelj bude razriješen,
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika ili
stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti iz članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba kojoj je
suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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 nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o radu
mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.
Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
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Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u postupku i rokovima
utvrđenim ovim člankom Statuta.

3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.
- Razrednik.
- Stručni aktivi.

Članak 83.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 84.

Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
• predlaže u suradnji s ravnateljem Školski kurikulum,
• sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole,
• skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
• 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,
• donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
• predlaže dopunsku i dodatnu nastavu za učenike,
• odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije nastavljanjem
obrazovanja ili polaganjem ispita,
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa,
• sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju strukovnih aktiva i imenovanju njihovih
voditelja,
• odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
• imenuje povjerenstva za polaganje ispita,
• utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
• određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i čnosi.
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
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• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
• odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga ,
• izriče pedagošku mjeru opomene pred isključejnje te odlučuje o njenom ukidanju,
• predlaže ravnatelju pedagošku mjeru isključejnja iz Škole,
• obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće ne može održavati sjednicu ukoliko sjednici ne prisustvuje većina članova od ukupnog
broja članova Nastavničkog vijeća, što utvrđuje predsjedatelj sjednice.
Nastavničko vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova prisutnih članova javnim
glasovanje, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
U slučaju spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog suradnika koji
će predsjedavati sjednci Nastavnićkog vijeća u vrijeme njegove izočnosti.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 85.

Razredno vijeće čine nastavnici 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,
• utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog, predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,
• surađuje s vijećem učenika,
• utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika,
• utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu
surađuje s razrednikom,
• odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
• predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
• izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
• skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
• obavlja i druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog, voditelj smjene i ravnatelj Škole.
RAZREDNIK
Članak 86.

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 i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu,
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije,
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika,
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika,
razrednog odjela u učenju i vladanju,
poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza,
predlaže ocjenu učenika iz vladanja,
izračunava i priopćuje učeniku opći uspjeh,
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
organizira roditeljske sastanke,
vodi zapisnike svih razrednih i nastavničkih, roditeljskih sastanaka, te individualnih razgovora
s roditeljima,
skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj obradi,
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga,
odgovara za rad i pravodobno izvršenje svojih i obveza Razrednog vijeća,
obavlja i druge poslove sukladno ovim Statuom i drugim općim aktima Škole
STRUČNI AKTIVI
Članak 87.

(1) Škola ima stručne aktive.
(2) Stručne aktive Škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine
srodnih predmeta. Stručni aktivi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem
izvođenju nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta.
(3) Djelokrug i način rada stručnih aktiva uređuje se Poslovnikom o radu stručnih tijela Škole.
Članak 88.

(1) Stručni aktivi rade na sjednicama.
(2) Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj stručnog aktiva, kojeg na prijedlog
ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće.
(3) Na rad stručnih aktiva odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu stručnih tijela.
(4) Stručni aktiv obavlja:
- stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i
ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu,
- predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,
- vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature.
(5) Stručni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka Nastavničkog
vijeća.
(6) Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela, a njihov
djelokrug i način rada uređuje se odlukom o osnivanju.
(7) Stručni aktiv skrbi i odgovara za programe struke.
(8) Voditelj je odgovoran za rad stručnog aktiva.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 89.

(1) Škola ima tajnika.
(2) Za tajnika Škole može biti izabrana 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.
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(4) Tajnik Škole obavlja poslove koje propisuje ministar.

8. RADNICI ŠKOLE
VRSTE RADNIKA ŠKOLE
Članak 90.

(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s
učenicima, kao i druge osobe potrebne za rad Škole.
(2) Radnici Škole su nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
(3) Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
(4) Način evidencije radnog vremena za radnike Škole iz stavka 1. ovoga članka propisuje Ministar.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 91.

(1) Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.
(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika i
stručnih suradnika i ravnatelja.
(3) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
(4) Ministar znanosti i obrazovanja propisuje razine, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja.
(5) Razdoblje privremene nesposobnosti radnika za rad iz stavka 1. ovog članka, korštenje
rodiljnog ili roditeljskog dopusta mirovanja radnog odnsa ne uračunavaju se u rokove
stjecanja prava iz stvka 4. ovoga članka.
(6) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom
odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 92.
(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 93.

Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz
radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
Članak 94.

Obveza radnika Škole je, osim obveza preuzetih sklopljenim ugovorom o radu i obvezno poštivanje
odredaba Statuta i ostalih općih akata navedenih u glavi 20., članka 180. ovoga Statuta.
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9. STATUS, PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA I VIJEĆE UČENIKA
UPIS UČENIKA
Članak 95.

(1) Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.
(2) Status redovnog učenika ima učenik za vrijeme trajanja školovanja.
(3) Status redovitog učenika učeniku prestaje :
- na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
- godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa kada nije položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio
završni rad,
- kada se ispiše iz Škole,
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše sljedeći razred.
U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje Školski odbor
na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 96.

(1) Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status
redovitog učenika najviše za dvije godine.
(2) O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog vijeća.
(3) Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
- bolest učenika,
- roditeljstvo učenika,
- kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
(4) Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovnog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje
iste kvalifikacije.
(5) Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno
obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole (razrednog vijeća), na temelju kojih će donijeti
odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.
NATJEČAJ
Članak 97.

(1) Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
(2) Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod
jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu
donosi ministar.
(3) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama
te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o
upisu.
(4) Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata, koje donosi odnosno propisuje Ministar.
(5) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o
upisu.
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DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 98.

(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do navršenih 18 godina života uz odobrenje
Školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja .
IZBOR KANDIDATA ZA UPIS
Članak 99.

Izbor kandidata prijavljenih na natječaj za upis u Školu zasniva se:
- na uspjehu u prethodnom obrazovanju
- na sposobnostima i sklonostima kandidata prema obilježjima obrazovnih programa Škole.
Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
Članak 100.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je završio osnovno ili je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe 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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave iz prethodne alineje
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i
izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj
školi.
Rješenjem iz stavka 5. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju
inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 101.

(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do
početka drugog polugodišta.
(2) 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.
(3) Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj
školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni
program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu
odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
(4) Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će drugu školu
o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana
prijepis ocjena.
(5) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam (7)
dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
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(6) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti promjena
upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti
obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg
učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda srednje
škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje
isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka Škola
nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u
programu u koji se učenik upisuje.
(8) Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
(9) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, škola može upisati učenika i ako je od prekida
obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
Ako učenik iz stavka 9. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Članak 102.

Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju odluke Školskog
odbora, putem natječaja, koji se objavljuje sukladno Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja
srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 103.

(1) Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni
program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog
programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.,
(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno
dopunskih ispita.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar pravilnikom.
Članak 104. A
Obrazovanje iz članka 94. može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog
obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije
decimale.
Članak 104. B
(1) Škola, ako organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, obvezna je do
15. lipnja tekuće školske godine objaviti na mrežnim stranicama Škole programe obrazovanja za
stjecanje više razine kvalifikacije.
(2) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske
godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike
ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.
(3) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
(4) Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora
položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti
vezane za nastavak obrazovanja.
(5) Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje prijavnicom dostupnom na mrežnim
stranicama Ministarstva i Škole.
(6) Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje Nastavničko vijeće.
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(7) Škola je dužna do 30. rujna tekuće školske godine na svojim mrežnim stranicama objaviti rokove za
prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita kao i raspored organizacije odgojno-obrazovnog
rada.
Članak 104. C
(1) Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojemu je određena obveza polaganja
manjeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita započet će s redovitim pohađanjem nastave razreda u
kojem nastavlja obrazovanje nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. ožujka
tekuće školske godine.
(3) Učenik koji do roka propisanoga stavkom 2. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite,
ne može s uspjehom završiti razred u kojem je nastavio obrazovanje odnosno gubi pravo nastavka
obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika i ne može nastaviti obrazovanje
za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu
obrazovanja.
(4) Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi i u
razrednu knjigu razrednoga odjela u kojemu nastavlja obrazovanje.
Članak 104. D
(1) Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza polaganja
većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice, u prvoj
će školskoj godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog pohađanja nastave.
(2) Za učenika iz stavka 1. ovoga članka Škola će organizirati konzultativno-instruktivnu nastavu koju je
učenik dužan pohađati.
(3) Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u organiziranoj nastavi iz stavka 2. ovoga članka ne
može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
(4) Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. kolovoza
tekuće školske godine.
(5) Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite,
gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika i ne može
nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili
drugom programu obrazovanja.
(6) Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka položi razlikovne i/ili dopunske ispite, u
drugoj školskoj godini će se integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem
nastavlja obrazovanje.
(7) Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi i u
knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.
Članak 104. E
(1) Ako učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije zbog opravdanog razloga ne
pristupi razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
naknadno polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije pristupio ispitu.
(2) Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti razlikovnim i/ili dopunskim ispitima obvezan
je najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti jer će se u protivnom
smatrati da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
(3) Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti, polagati će razlikovne i/ili
dopunske ispite u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
(4) Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg razreda, ako nije
položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda.
(5) Učenik može u jednom danu polagati najviše tri ispita.
(6) Ispit iz jednog nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim
nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.
(7) Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
(8) Ispitno povjerenstvo čine tri (3) člana iz reda Nastavničkog vijeća koje imenuje ravnatelj, a to su:
˗ predmetni nastavnik:
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˗ nastavnika istog ili srodnog predmeta
˗ razrednik ili njegov zamjenik
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
(9) U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva, ravnatelj imenuje drugog člana povjerenstva iz
reda Nastavničkog vijeća.
(10)
Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom
glasova, a član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se
unosi u zapisnik.
(11)
Ocjena povjerenstva je konačna.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 105.

Učenik ima pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem interesu,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na pomoć drugih učenika Škole,
- pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskom odboru,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
- raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada,
- birati i biti biran za predsjednika razrednog odjela,
- birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika
- sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o
primjeni odgojnih mjera,
- davati mišljenje o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika.
Učenik je obvezan:
- pohađanje obveznog dijela programa i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao,
- pridržavanje pravila kućnog reda,
- ispunjavanje uputa nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i kućnim redom,
- čuvanje udžbenika i drugih obrazovnih nastavnih sredstava.
- pravodobno opravdavati izostanke i zakašnjenja.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 106.

Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom 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 umjeničkim
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 pretaga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj
ustanovi, najkasnije u roku od 7 dana od početka izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajaju do 3 radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtev za odobrenjem sukladno stavku 4. ovoga članka.
Opravdanost izostanaka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnik, može odobriti:

-

nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana, temeljem usmenog zahtjeva
iskazanog najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana,
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razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevijma, na
dan kada dijete treba izostati,
- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka,
- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama
ovog članka.
-

Članak 107.

(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će
zatražiti od roditelja, odnosno skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.
(2) Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
(3) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 108.

(1) Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama za svaki
nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja, provjeravanja i
ocjenjivanja učenika. Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba provede, a roditeljima
ukazati na činjenicu da su učenici upoznati sa svojim obvezama.
(3) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja Razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(4) Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, kao i ocjenu iz
vladanja, utvrđuje javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini nastavnik na kraju
nastavne godine.
(5) Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

ISPRAVE O USPJEHU
Članak 109.

Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
Članak 110.

(1) Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to
sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja
nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji
nisu iz osnovnih predmeta struke.
(2) Odluku o oslobađanju učenika donosi nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
(3) Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog
predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je
oslobođen.
Članak 111.

(1) Redovni učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno odredbama Zakona o športu,
posebno daroviti učenici u umjetničkom području i učenici koji se pripremaju za međunarodna
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natjecanja, mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavnko vijeće.
(3) Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim kategorijama
sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.
Članak 112.

(1) Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
(2) Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva
puta.
(3) Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki razred
upisati dva puta.
(4) Iznimno od staka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevia učenik srednje škole može
upisati isti razred i više od dva puta, uz suglasnost ministra.

10. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 113.

(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 114.

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.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 115.

(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. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(5) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
(6) Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
(7) Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
(8) U radu Vijeća učenika mogu sudjelovati stručni suradnik pedagog ili psiholog i ravnatelj, ali i
druge osobe pozvane na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
(9) O radu Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član vijeća kojeg odredi predsjednik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
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Članak 116.

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,
• predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih,
• 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 određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 117.

(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama
učenika.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
11. ISPITI
OCJENJIVANJE UČENIKA I ZAKLJUČNA OCJENA
Članak 118.

(1) Na osnovu praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine, zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(2) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet, kao i ocjena iz vladanja utvrđuje se
javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.
(1) U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno
razrednika, ocjenu utvrđuje Razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg
odredi ravnatelj.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE I ISPIT PRED POVJERENSTVOM
Članak 119.

(1) Učenik ili roditelj/skrbnik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev
Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva
(2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je konačna.
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SASTAV POVJERENSTVA
Članak 120.

(1) Povjerenstvo iz članka 119. ovoga Statuta ima tri člana, koje određuje Nastavničko vijeće, a čine
ga:
• predmetni nastavnik (ispitivač)
• nastavnik istog ili srodnog predmeta (član povjerenstva)
• razrednik (predsjednik).
(2) U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ponovnog
ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima
(ranije planiranim), članovi povjerenstva za ponovni ispit mogu biti i drugi članoviNastavničkog
vijeća.
STRUKTURA ISPITA
Članak 121.

(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
nastavničko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 122.

(1) Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.
(2) Usmeni dio ispita u pravilu traje do 30 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 123.

(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje predmetni profesor i nastavnik istog ili srodnog predmeta
koji je imenovan članom povjerenstva.
(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 124.

(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Ukoliko članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom
glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
KONAČNOST OCJENE
Članak 125.

(1) Ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
preispitivanje.
(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno zahtijevati polaganje ispita pred
novim povjerenstvom.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ako Povjerenstvo učeniku utvrdi ocjenu nedovoljan (1), pa učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 118.
ovoga Statuta.
ZAPISNIK O ISPITU
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Članak 126.

(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
(3) Zapisnik vodi član povjerenstva kojeg odredi predsjednik povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik
i drugi član.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 127.

(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.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 128.

(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) Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
(3) Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
(5) Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je
dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.

POPRAVNI ISPIT
Članak 129.

(1) Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan (1), a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena
upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
(3) Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne
ispite.
ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 130.

(1) Popravni ispiti polažu se pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
(3) Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Članak 131.

(1) Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje
se ocjenom nedovoljan.
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(2) Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije
na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se
stavak 1. ovog članka.
(3) Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit u zasebnom roku, koji odredi ravnatelj vodeći računa da to u pravilu bude
do završetka tekuće školske godine.
(4) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge ne pristupanju ispita iz staka
2. ovog članka.
Članak 132.

(1) Popravni ispit u pravilu 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, određuje Razredno
vijeće.
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta. Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(3) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje Povjerenstvo.
(4) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi Povjerenstva.
Članak 133.

U Povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana i to: predmetnog nastavnika,
nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.
U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili
srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja popravnog ispita, odnosno
ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim),
članovi Povjerenstva za popravni ispit mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Ukoliko Povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a član
Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
Povjerenstvom.
Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi
status učenika.
Članak 134.

Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu u propisanom roku, o
čemu je prethodno obavijestio Školu, Škola mu je dužna omogućiti polaganje ispita nakon prestanka
razloga zbog kojeg nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 135.

(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili
više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima
- razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,
- isključenje učenika iz Škole,
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni Nastavničko vijeće,
- učenik koji je isključen iz Škole
ZAHTJEV ZA POLAGANJE PREDMETNOG I RAZREDNOG ISPITA
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Članak 136.

(1) Učenik koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita, putem protokola Škole,
podnosi Nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje ispita.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka učenik je dužan podnijeti najkasnije tri tjedna prije završetka
nastavne godine.
(3) Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Nastavničkom vijeću u roku iz stavka 2. ovog članka, a izostao
je kako je navedeno u članku 135. stavak 2. ovog Statuta, razrednik obvezno saziva Razredno
vijeće na kojem svaki predmetni profesor analizira izostanke s nastave svog predmeta.
(4) Ukoliko Razredno vijeće utvrdi da je učenik izostao s nastave pojedinog predmeta 35% ili više
nastavnih sati od broja sati propisanih važećim nastavnim planom i programom te da neće moći
biti ocijenjen iz pojedinih predmeta, odnosno ni iz jednog predmeta, obvezno Nastavničkom
vijeću podnosi prijedlog za upućivanje učenika na polaganje predmetnog, odnosno razrednog
ispita.
(5) Nastavničko vijeće ocjenjuje opravdanost zahtjeva, odnosno prijedloga i donosi odluku o
odobravanju ili neodobravanju polaganja ispita.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 137.

(1) Predmetni i razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu na kraju nastavne godine, u
vremenu od 1. svibnja do 30. lipnja.
(2) Učeniku koji ne pristupi predmetnom ili razrednom ispitu u roku iz članka 127. stavka 1., a svoj
izostanak do početka održavanja ispita ne opravda, utvrđuje se ocjena nedovoljan (1).
(3) Predmetni i razredni ispit učenik mora položiti do 31. kolovoza tekuće školske godine.“
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 138.

Raspored i rokove polaganja predmetnih i razrednih ispita utvrđuje ravnatelj.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) ispita u jednom danu.
Predmetni, odnosno razredni ispit može se polagati u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini.
Ako se predmetni, odnosno razredni ispit polaže izvan razrednog odjela ili obrazovne skupine, uz
predmetnog nastavnika, nazoči mu i nastavnik istog ili srodnog predmeta (sustručnjak), ali bez
prava odlučivanja, kojega iz reda članova Nastavničkog vijeća imenuje ravnatelj škole.
(7) Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
(8) Učenik koji nije zadovoljan ocjenom može postupiti sukladno odredbama članka 119. Statuta.

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

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 139.

(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu, daroviti
učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu
završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko
vijeće.
RAZLIKOVNI I DOPUNSKI ISPITI
Članak 140.

Razlikovne i dopunske ispite polažu:
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učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog program koji se
sadržajem i opsegom razlikuje,
• učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili obrazovni
program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
• učenici koji polažu prekvalifikacije,
• učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu..
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj škole izdaje rješenje svakom učeniku pojedinačno.
U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite, te rokove u
kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.
Ukoliko učenik ne položi dopunske, odnosno razlikovne ispite u ostavljenom roku, učenik neće moći steći
razrednu svjedodžbu i u slijedećoj školskoj godini moći će upisati isti razred drugi put u istom ili drugom
obrazovnom programu uz obvezu polaganja dopunskih, odnosno razlikovnih predmeta.
•

Članak 141.

Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje Nastavničko vijeće,
osim za učenike iz inozemstva, koji ispite polažu prema rješenju Ministarstva.

ZAVRŠNI ISPIT
Članak 142.

Srednjoškolsko obrazovanje učenika završava se izradbom i obranom završnog rada.
Učenici iz stavka 1. ovog članka mogu polagati i ispite državne mature.
Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
12. POHVALJIVANJE I NAGRAĐIVANJE UČENIKA
POHVALE I NAGRADE
Članak 143.

Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje mogu
biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 144.

Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
- usmene pohvale
- priznanja u obliku medalja, prigodnih znački, pokala i sl.
NAGRADE
Članak 145.

Nagrade su:
- knjige, skulpture, umjetničke slike, i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade/bonovi.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
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Članak 146.

Pohvale i nagrade iz članaka 134. i 135. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i
sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA
Članak 147.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i pravne
osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 148.

(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 149.

(1) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
(2) Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima (matična
knjiga ili druga matična dokumentacija).
(3) Pobliže odredbe o kriterijima, načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja na prijedlog
Nastavničkog vijeća donosi Školski odbor.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA
Članak 150.

(1) Pisana pohvala iz članka 134. i pisana isprava iz članka 139. stavka 1.ovoga Statuta izdaje se na
obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu
ispravu ravnatelj.

13. PEDAGOŠKE MJERE
VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 151.

Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja su:
• opomena,
• ukor,
• opomena pred isključenje,
• isključenje iz Škole.
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u
upranom postupku, dok se pedagoška mjera: isključenje iz Škole izriče u upravnom postupku.
Pedagoške mjere izriču se na tekuću školsku godinu.
U sučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja: opomena, ukor i
opomena pred iskjučejnje, može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 5. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
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Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomena pred isključenje 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 isključenja iz škole, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku
od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
O žalbi odlučuje Ministarsto znanosti i obrazovanja.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8
dana.
O privremenom udaljavanju učenika ravnatelj je dužan pisanim putem izvjestiti roditelja i nadležni
centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja ravnatelja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni postupak.
PROVOĐENJE POSTUPKA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKE MJERE ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE
Članak 152.

Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu skrb o
čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Članak 153.

Za provođenje postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj imenuje povjerenstvo od
tri člana iz reda nastavnika ili stručnih suradnika. U povjerenstvo se u pravilu imenuje i razrednik učenika.
Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz Škole dužno je u tijeku postupka:
• učeniku omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i
okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere, osim u
slučaju ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene
osobe ili izričito izjavi da se ne želi očitovati
• roditelja ili skrbnika informirati o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu prikupljanja
informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju
pedagoške mjere, osim ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
• utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima odnosno skrbnicima, a
po potrebi konzultiranja i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za
socijalnu skrb otkloniti uzroke i spriječiti neželjene posljedice učenikova neprihvatljivog
ponašanja.
Nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju kompletnu
dokumentaciju temeljem koje ravnatelj odlučuje o izricanju pedagoške mjere isključenja učenika iz Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku u
pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.

14. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
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Članak 154.

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 155.

(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.
ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 156.

Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke
učenika opravdati razredniku sukladno odredbama članka 106. Statuta.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 157.

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 158.

(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) Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenim
nastavnim panom i programom i Školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim
stranicama Škole:obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i /ili
interdisipliniranim sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i
posebnim prograima te dati suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim
sadržajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-obrzovnog standarda.
(3) 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
- kinopredstava i kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
VIJEĆE RODITELJA
Članak 159.

(1) U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 160.

(1) 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.
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(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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 161.

(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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 162.

(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik 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.
MANDAT ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA
Članak 163.

Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje školovanje njihove djece u Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
ako sam zatraži razrješenje,
ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način
utvrđen člankom 150. ovog Statuta.
(4) Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja
učenika prvih razreda.

(1)
(2)
(3)

NAČIN RADA I OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 164.

Vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
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 neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
• razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
• predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
• raspravlja o uspjehu učenika na kraju nastavne, odnosno školske godine i predlaže mjere za
poboljšanje uspjeha učenika,
• predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenika, posebice neispričanih sati,
• predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
• predlaže svog člana u Školski odbor,
• glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole,
• raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog Statuta određeno drukčije.
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Članak 165.

(1) O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik vodi član Vijeća kojega odredi predsjednik.
(3) U radu Vijeća učenika mogu sudjelovati stručni suradnik pedagog ili psiholog i ravnatelj, ali i
druge osobe pozvane na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.

15. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 166.

(1) Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.
(2) 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.

(1) U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o
provođenju i 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 pravo i obveze radničkog vijeća, te su se o
preuzimanju funkcije radničkog vijeća dužni očitovati pisanim putem ravnatelju Škole.
(4) 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 is
stavka 1. ovog članka.
16. JAVNOST RADA
Članak 168.

(1) 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 odgojnoobrazovnog rada Škole
- 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.
(3) Obveza javnosti rada Škole provodi se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

17. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 169.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
• podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi,
• podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,

44

•
•
•
•

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 ili koje kao takve odredi
ravnatelj.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 170.

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.

Članak 171.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se u
skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka i drugim propisima.
Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih
roditelja/skrbnika te radnika Škole, provodili u skladu propisa navedenih u stavku 1. ovoga članka,
Škola je obvezna izraditi cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite osobnih podataka kojim će se,
između ostaloga, na odgovarajući način urediti načela obrade osobnih podataka, pravni temelj za
prikupljanje i obradu osobnih podataka, način prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka,
prava ispitanika, uvjeti privole, obveze Škole kao voditelja obrade osobnih podataka, obrada
posebnih kategorija osobnih podataka, informacije i pristup osobnim podacima, ispravak i brisanje,
pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, sigurnost obrade te
organizacijska, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka, odnosi voditelja i izvršitelja obrade,
evidencija aktivnosti obrade, imenovanje službenika za zaštitu podataka, prijenosi osobnih
podataka, te druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka
pojedinaca fizičkih osoba čiji se osobni podaci koriste.
Članak 172.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se ostvaruje
u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima donesenim
temeljem tog zakona.

18. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 173.

Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
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FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 174.

(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 175

(1) Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(2) Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
(3) Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove izrade i izvršavanja
proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi sa zaduživanjem i upravljanjem imovinom
koja je u njezinoj nadležnosti.
(4) U svezis financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i ekonomičnost u raspolaganju proračunskim sredstvima,
- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
(5) Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski odbor.
19. ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 176.

(1) Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće)
rade na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
(2) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik vijeća
pozove na sjednicu.
Članak 177.

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 178.

(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim Statutom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

Članak 179.

20. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
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Članak 180.

Opći akti Škole su:
- Statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Članak 181
Pored Statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Opći akt iz područja zaštite od požara,
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ŠSD „Octopus“
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Pravilnik o radu Školske knjižnice,
Poslovnik o radu Školskog odbora,
Poslovnik o radu Vijeća roditelja
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
Kućni red,

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o video nadzoru
Pravilnik o evidenciji radnog vremena.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 182.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 183.

(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.
(3) Izmjene i dopune općih akata vrše se po istom postupku kao što je akt donesen.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 184.

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 185.

(1) Škola je dužna 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.
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TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 186.

Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.
21. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 187.

Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se kao u postupku za njegovo donošenje.
Ovaj Statut stupa na snagu s danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole pročišćeni tekst (KLASA: 012-03/17-01/03;
UR.BROJ: 2181-76-01-17-01 od 27. rujna 2017. godine), a u kojem je naznačeno njegovo vrijeme
donošenja i stupanja na snagu.
Članak 188.

Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja
na snagu.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. Ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje
nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

Split, 24.siječnja 2019.

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2181-76-01-19-01

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
________________________________
Klaudija Dimić, dipl.oec.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine
Klasa:____________________; Ur.broj:__________________.od_____________________.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana __________________ godine,
Te je tim danom stupio na snagu.
KLASA: 012-03/19-01/
URBROJ: 2181-76-01-19Split,________________
RAVNATELJICA:
_______________________
Neda Bartulin, prof.
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ZDRAVSTVENA ŠKOLA

Prijedlog teksta

STATUTA

SPLIT, 2019.g.
Na temelju članka 98. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (“N. N.” br. 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), te članka 41. Statuta Zdravstvene škole, Školski odbor Zdravstvene
škole, Split, uz prethodnu suglasnost osnivača, Splitsko–dalmatinske županije (KLASA:
_________, URBROJ: ________ od _____________. godine) na sjednici održanoj
__________godine, donio je

STATUT

I.

OPĆE ODREDBE

PREDMET STATUTA

Članak 1.
(1) Ovim se Statutom utvrđuju statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
djelokrug, ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških
mjera, položaj, prava i obveze učenika, nastavnika, drugih radnika i roditelja te druga pitanja
značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zdravstvene škole, Split (u daljnjem tekstu:
Škola).
(2) Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba
spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.
(1) Škola ima status javne ustanove, koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja
kao javnu službu.
(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta (MBS) 060133075 i zajednički elektronski upisnik ustanova
srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

OSNIVAČ

Članak 3.
(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni sljednik Zdravstvenog obrazovnog centra Split.
NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
(1) Naziv Škole glasi: Zdravstvena škola.
(2) Sjedište Škole je u Splitu, Šoltanska 15.
ISTICANJE NAZIVA

Članak 5.
(1) Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
(2) Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

PEČATI I ŠTAMBILJI

Članak 6.

(1) U radu i poslovanju Škola koristi:
1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
rub ispisan naziv Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. pečat okruglog oblika, promjera 33 i 27 mm, koji sadrži naziv Škole
3. štambilja pravokutnog oblika dužine 70 mm i širine 40 mm, koji sadrži naziv 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 - financijsko
poslovanje.
2

(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
(6) U slučaju da škola ima više pečata iz st. (1) toč. 2, pečati moraju biti označeni rednim
brojem.
DAN ŠKOLE

Članak 7.

(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se 12. svibnja.

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 on pismeno opunomoći.
(3) Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
obvezni odnosi.

II.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI

DJELATNOST

Članak 9.
(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.
(2) Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja slijedeće poslove:
- upise u Školu i ispise iz Škole
- organiziranje i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s
učenicima
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika kao i učenička postignuća
- izricanje i provođenje pedagoških mjera
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu (zajednički elektronički
upisnik ustanova).
(3) O svim navedenim poslovima Škola vodi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
(4) Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovog članka ili drugim poslovima koje na
temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu
učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati
prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
(5) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovnih učenika i obrazovanje odraslih
za stjecanje stručne spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem
ostvarivanja srednjeg strukovnog obrazovanja.
(6) U okviru djelatnosti za redovne učenike Škola izvodi programe za stjecanje srednjeg
strukovnog obrazovanja i to za zanimanja:
- farmaceutski tehničar / tehničarka
- sanitarni tehničar / tehničarka
- fizioterapeutski tehničar / tehničarka
- medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
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- zdravstveno – laboratorijski tehničar
- dentalna asistentica / asistent
- dentalni tehničar / tehničarka
- primalja
(7) Škola izvodi nastavne planove i programe u četverogodišnjem i petogodišnjem trajanju,
čijim završetkom učenik stječe srednju stručnu spremu.
(8) Pored djelatnosti iz stavka 6. ovog članka, djelatnost Škole je i obrazovanje odraslih.
(9) Djelatnost iz stavka 8.ovog članka obavlja se na temelju Zakona o obrazovanju odraslih,
provedbenih propisa i posebnih programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
(10) Djelatnost iz stavka 8.ovog članka je obrazovanje odraslih u programima
osposobljavanja za koje Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja i to:
- program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ njegovateljice starijih i nemoćnih
osoba
(11) Škola izvodi nastavni plan i program u djelatnosti iz stavka 10. u višemjesečnom
trajanju, čijim je završavanjem polaznik osposobljen za njegovatelja/njegovateljicu starijih i
nemoćnih osoba.
(12) Škola obavlja i druge programe za koje dobije rješenje nadležnog ministarstva za poslove
obrazovanja o odobrenju izvođenja programa.
(13) Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA

Članak 10.
(1) Odgoj i obrazovanje iz članka 9. ovoga Statuta ostvaruje se u Školi na osnovi propisanog
nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa, školskog kurikuluma, godišnjeg
plana i programa i školskog strukovnog kurikuluma.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
(1) Škola radi na temelju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada.
(2) 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 te njihove
kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
(3) Školskim kurikulumom, koji se donosi na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog
plana i programa, utvrđuju se dugoročni i kratkoročni plan i program Škole s izvannastavnim
i izvanškolskim aktivnostima, a naročito:
- strategija razvoja Škole,
- aktivnosti, 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.
(4) Osim utvrđenih odrednica, Školskim kurikulumom mogu biti utvrđene i druge odrednice
sukladno kurikularnim dokumentima.
(5) Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno
informirati roditelje i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
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(6) Školski kurikulum donosi Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine na
prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
(7) Školski kurikulum Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u skladu s
propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i
obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
(8) 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 iz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
(9) Godišnjim planom i programom rada 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,
- ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika,
- planove rada ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika, tajnika i voditelja
računovodstva,
- 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.
(10) Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama
skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i
obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
Članak 12.
(1) Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
(2) U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju,
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.
RADNI TJEDAN

Članak 13.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s Godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA

Članak 14.
(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
(2) Programi se izvode putem predavanja,vježbi i seminarima prema Godišnjem planu i
programu rada i Školskom kurikulumu.
Članak 15.
(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje .
(2) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(3) Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podrška poučavanju
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- postignuća učenika
- materijalni uvjeti
- ljudski potencijal,
- profesionalni razvoj zaposlenika
- međuljudski odnosi u Školi,
- rukovođenje i upravljanje
- suradnja s ostalim dionicima
(4) Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju uputa o elementima i načinu
provođenja samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 16.
(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 15. Statuta imenuje Školski odbor.
(2) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača
- 1 člana iz reda učenika
- 1 člana iz reda roditelja.
(3) Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi. Člana iz reda
dionika predlaže osnivač. Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj
sjednici, javnim glasovanjem.
(4) Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
(5) Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status
redovnog učenika i traje do 31.kolovoza tekuće školske godine u kojoj je prestao status
redovnog učenika u Školi.
(6) Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od četiri godine ako to:
- sam zatraži,
- ako njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je predložilo.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 17.
(1) 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.
(2) Izlete, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.

RAZREDI I RAZREDNI ODJELI

Članak 18.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i obrazovnim
skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim programima obrazovanja.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA

Članak 19.
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(1) Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a
za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju iznadprosječne rezultate ili
pokazuju interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.
IZVANNASTAVNE 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 i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
Školi.
(3) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Članak 21.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
Nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

SURADNJA ŠKOLE

Članak 22.
U vezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 23.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Školska knjižnica sastavni je dio 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 odgojnoobrazovnih sadržaja i poslova.
(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstvenofinancijskih i pomoćno-tehničkih poslova.
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KUĆNI RED

Članak 25.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću,
Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
(3) Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom 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 26.

(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članovi školskog odbora imenuju se i razrješavaju na slijedeći način:
- jednog člana bira i razrješuje Radničko vijeće, a ako u Školi Radničko vijeće nije
utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici Škole neposrednim i tajnim glasovanjem, na način
propisan Zakonom o radu za izbor članova Radničkog vijeća koje ima samo jednog člana
- dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika imenuje i razrješuje Nastavničko
vijeće
- jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole imenuje i razrješuje Vijeće roditelja
- tri člana imenuje i razrješuje samostalno osnivač iz člana 3. ovog Statuta
(4) 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.
(5) Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe
mogu biti ponovno birane, odnosno imenovane.
(6) Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od
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dana kad je prestalo školovanje učenika u školi.
(7) Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
MJESTO I VRIJEME PREDLAGANJA I IZBORA KANDIDATA
Članak 27.
(1) Predlaganje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i izbor kandidata za člana
Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati najkasnije 15 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
KANDIDATURA

Članak 28.
(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može
predložiti svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća.
(2) O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju
roditelji 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 Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati
za člana Školskog odbora.
(5) Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja
prema stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća odnosno
Vijeća roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj 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. 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 abecednim redom prezimena.

IZBOR KANDIDATA

Članak 30.
(1) Za provođenje postupka izbora članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika, na sjednici Nastavničkog vijeća imenuje se izborno Povjerenstvo od predsjednika
i dva člana. Član izbornog Povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora.
(2) Nastavnik, odnosno stručni suradnik koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i
čiju je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih na sjednici Nastavničkog
vijeća, Povjerenstvo upisuje na listu kandidata sukladno članku 29. ovog Statuta.
(3) Izborno Povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i popis svih nazočnih nastavnika i stručnih
suradnika.
(4) Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika i stručnih suradnika na
sjednici.
(5) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila većina svih nastavnika Škole.
(6) Članovi Povjerenstva upisuju svakog glasača u spisak nastavnika Škole.
(7) Glasovanje je tajno na način da se zaokružuje broj ispred pojedinog kandidata.
(8) Važeći je glasački listić onaj na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena
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jednog ili dva kandidata.
(9) Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena
kandidata smatrat će se nevažećim.
(10) Dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća
imenuju se u Školski odbor iz reda nastavnika i stručnih suradnika.
(11) U slučaju da 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 31.
(1) O izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
(3) Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik Škole.
(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu sukladno stavku 3. ovog članka.
(5) Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
(6) U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
(7) Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u
Školski odbor.
DOSTAVLJANJE POPISA KANDIDATA OSNIVAČU
Članak 32.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s
izabranim kandidatima za članove Školskog odbora ravnatelj dostavlja osnivaču.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 33.
(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.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 34.
(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.
VERIFIKACIJA MANDATA

Članak 35.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj
sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
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(2) Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 36.
(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 glasuju javno dizanjem ruke.
(4) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj sjednice iz članka 33. stavka
2. predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.
(5) O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku
do tri dana od dana konstituiranja.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA

Članak 37.
(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 mu prestane radni odnos u školi
- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, osnivačkim
aktom ili ovim statutom
- kada to zatraži prosvjetni inspektor
- kada je lišen prava na roditeljsku skrb
- 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.
(2) O razrješenju člana Školskog odbora iz članka 26. stavka 3 odlučuje tijelo koje ga je
imenovalo.
(3) Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom ili Statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za
člana istog Školskog odbora.
(4) Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 26. ovog Statuta prijevremeno prestane
mandat provode se dopunski izbori.
(5) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata
prema prethodnom stavku ovog članka.
(6) Mandat člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 38.
(1) Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne
obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga
obavlja na način koji onemogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
(2) Nadležno tijelo državne uprave u Županiji dužno je raspustiti Školski odbor u slučajevima
utvrđenim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Djelatnost
Školskog odbora u tom slučaju obavlja imenovano povjerenstvo koje svoje ovlasti ostvaruje
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sukladno zakonu.
(3) 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 svog djelokruga u skladu sa zakonom ili Statutom Škole ili je te
poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
Škole.
RADNA TIJELA

Članak 39.
(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.

SASTAV RADNIH TIJELA

Članak 40.
(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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 41.

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 učeničke klubove i udruge
- 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 specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti,
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- odlučuje o uporabi dobiti uz suglasnost osnivača
- odlučuje o davanju u zakup školskog prostora odnosno imovine uz suglasnost osnivača
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija
je vrijednost od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost te pokretne imovine čija je vrijednost veća od
100.000,00 kuna
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- bira i razrješava ravnatelja
- 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 42.
(1) O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, Škola odlučuje uz
prethodnu suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 43.
(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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA

Članak 44.
(1) Članu Školskog odbora obvezno se ostavlja:
- 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.
PRAVO INFORMIRANJA

Članak 45.
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 46.
(1) Član Školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi
koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
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(2) Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je Školi prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA

Članak 47.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni isticati
podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 48.

(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
(3) Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 49.
(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.
NAZOČNOST NA SJEDNICI

Članak 50.
(1) Uz članove Školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su
pozvane na sjednicu.
(2) Ako pojedini član Školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti
nazočna na sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu.
(3) O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Školski odbor.
(4) Kada se na sjednicama Školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se
održavaju samo uz nazočnost članova i ravnatelja/ice.
PRIPREMANJE SJEDNICE

Članak 51.
(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 napravljen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za
sjednicu.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Članak 52.
(1) Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Školskog odbora.
(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
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- 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 53.
(1) Poziv na sjednicu dostavlja se:
- članovima
- ravnatelju
- izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnog reda
- drugim osobama koje se u vezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, upućuju se najmanje
3 dana prije održavanja sjednice.
(3) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se uputiti
telefaksom, telefonom, mobitelom ili elektronskim putem.
SADRŽAJ POZIVA

Članak 54.
(1) Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrži:
- ime i prezime osobe koja se poziva na sjednicu
- prijedlog dnevnog reda
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice
- potpis predsjednika.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI

Članak 55.

(1) Sjednici predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
zamjenik predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
PRAVO ODLUČIVANJA

Članak 56.
(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.
POČETAK SJEDNICE

Članak 57.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova Školskog odbora.
(2) Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.
(3) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
(4) 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.
(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK
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Članak 58.
(1) Primjedbe na zapisnik iz članka 57. stavka 4. ovoga Statuta članovi mogu dati u pisanom
obliku kada je zapisnik dostavljen članovima uz poziv za sjednicu.
(2) Ako zapisnik nije dostavljen uz poziv za sjednicu, članovi na sjednici daju primjedbe
usmeno.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Članak 59.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen
u pozivu za sjednicu.
(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) Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
POČETAK RASPRAVE

Članak 60.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.

OBRAZLAGANJE MATERIJALA

Članak 61.
(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.
(3) Predsjedavatelj daje riječ izvjestitelju ili osobi koja je prisutna sjednici kada zatraže riječ.
IZLAGANJE NA SJEDNICI

Članak 62.
(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.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 63.
(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.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
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Članak 64.
(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 65.
(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.

ČUVANJE TAJNE

Članak 66.
(1) Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili
drugu tajnu, predsjedavatelj treba upozoriti članove da se ti podatci ili isprave smatraju
tajnom i da su ih članovi dužni čuvati kao tajnu.

ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE

Članak 67.
(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.
STEGOVNE MJERE

Članak 68.
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.
OPOMENA

Članak 69.
(1) Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta
dnevnoga reda ili remeti rad sjednice.
(2) Opomenu izriče predsjedavatelj.
ODUZIMANJE RIJEČI

Članak 70.
(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.
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UDALJAVANJE SA SJEDNICE

Članak 71.
(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.
ODLAGANJE SJEDNICE

Članak 72.
(1) Sjednica će se odgoditi kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odgoditi i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije
nazočan potreban broj članova.
(3) Sjednicu odgađa predsjedavatelj sjednice.
PREKID 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 težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati
red primjenom mjera iz članka 68. 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.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE

Članak 75.
(1) Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 66. ovoga
statuta pristupa se odlučivanju.
(2) Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenje ili zaključka koji se
treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.
NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 76.
(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.
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(3) Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga akta za koji glasuju.

DONOŠENJE ODLUKA

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 1/3 članova
Školskog odbora glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo
jedanput.
SADRŽAJ ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA
Članak 78.
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.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Članak 79.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o
njima odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK

Članak 80.
(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.
SADRŽAJ ZAPISNIKA

Članak 81.
(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, ime i
prezime te 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 vrijeme
zaključivanja ili prekida sjednice
9. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
10. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
(2) Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju
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primjeraka.
ČISTOPIS ZAPISNIKA

Članak 82.
(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.
STRUKTURA ZAPISNIKA

Članak 83.
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 84.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku 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.
SKRAĆENI ZAPISNIK

Članak 85.
(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.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 86.
(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.
POTPISIVANJE AKATA

Članak 87.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta kojeg je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje
predsjedavatelj te sjednice.
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2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 88.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
(3) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole
(4) Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
OVLASTI RAVNATELJA

Članak 89.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i Godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- 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
- surađuje s Nastavničkim vijećem kod predlaganja Školskog kurikuluma
- 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 elektronsku maticu
- osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
- određuje nastavnika za predlaganje ocjene Razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje nastavnicima 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
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje Državne mature u Školi
- imenuje članove povjerenstva za provođenje upisa učenika u prve razrede Škole
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika
- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
- sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz prethodnu suglasnost
Školskog odbora
- poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili
kršenja obveza iz radnog odnosa
- 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
- samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima vrijednosti do 70.000,00 kuna.
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- 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 liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
- izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u
radu i ustrojstvu Škole
- posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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 Nastavničkog 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
- imenuje Povjerenstvo za polaganje popravnih ispita
- odlučuje o prigovoru na pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje
- rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke
o izricanju pedagoške mjere,
- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
- skrbi da se prikupljanje, obrada i korištenju osobnih podataka učenika, roditelja/skrbnika
učenika i radnika Škole obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim
važećim propisima,
- osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru,
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji plan i
program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.

NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 90.
(1) Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. uvjete propisane 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
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 91.
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(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor, najkasnije 3 mjeseca prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.
(2) Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
(3) Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
(4) 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) ni duži od petnaest (15) dana od dana
objave natječaja uz obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja-ne otvarati“, te rok u kojem
će kandidati biti izvješteni o rezultatima imenovanja, a koji ne može biti dulji od 45 dana od
isteka roka za podnošenje prijava.
(5) 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.
(6) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

PROGRAM RADA
Članak 92.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti
i program rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti,
budžet/financijski plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i
kako provoditi u mandatnom razdoblju.

POPIS ISPRAVA- DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 93.

(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti
nužnih 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 (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci).
(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.
(3) Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja,
kandidat može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
(4) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju
nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji
se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
(5) Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje (koji mora sadržavati navedeno u
članku 92. ovoga Statuta).
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PREGLEDAVANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE I UTVVRĐIVANJE
ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 94.
(1) Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole iste se urudžbiraju neotvorene
odnosno datum prijema, klasa i urudžbeni broj stavljaju se na zatvorenu kuvertu.
(2) Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog
odbora.
(3) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 93. ovoga
Statuta.
(4) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji
kandidati se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje
dodatnih kompetencija.

DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE
Članak 95.

(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici
Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz:
1. poznavanja 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 neovisno o 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. iskustva na projektima (Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije) u
ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera u projektu, koordinatora ili člana
projektnog tima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom (o radu na projektu
Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije) o sudjelovanju u pripremi ili provedbi
pojedinog projekta.
(2) Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
(3) Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:

1. poznavanje stranog jezika : 1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz)
2. osnovne digitalne vještine: 1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz)
3. Iskustvo rada na projektima (Europske unije ili projektima fondova Europske
unije): 1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
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(4) Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine, iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan
zbroj vrednovanja sve tri dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
LISTA KANDIDATA
Članak 96.
(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 Nastavničkom 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.
(3) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Nastavničkom 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.
(4) Iznimno od stavka 3. 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.
(5) 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.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga 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.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 97.
(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 Nastavničkog
vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati s liste
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u
svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti
škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema propisima
ima obilježje diskriminacije.
(7) Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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.
(8) Zaključci tijela iz stavka 7. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
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GLASOVANJE
Članak 98.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
(2) Na sjednici Nastavničkog 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.
(6) Glasački listići izrađuju se abecednim redom prezimena kandidata i ovjeravaju pečatom Škole, a
broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
(7) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog 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.
(8) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(9) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „protiv“.
(10) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(11) 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.
(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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika.
(14) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Članak 99.
(1) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup
(zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 97. stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru da kod
imenovanja ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
(3) Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa (zbora) radnika, a
dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno Skupa
(zbora) radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 100.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora)
radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i s liste završe s predstavljanjem
programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova
ukupnog broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
(2) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
(3) Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja
za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora. Odluka o imenovanju
ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je
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suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
(4) Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta
ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako
ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.

SPRIJEČAVANJE OPSTRUIRANJA IMENOVANJA RAVNATELJA
Članak 101.
(1) Ukoliko sjednicu Školskog odbora iz članka 100. ovoga Statuta ne sazove predsjednik
Školskog odbora u utvrđenom roku, tada se ista mora održati u slijedeća 24 sata, a dužan ju je
sazvati i voditi zamjenik predsjednika Školskog odbora. Ukoliko to ne učini zamjenik
predsjednika Školskog odbora tada se sjednica bez odgode mora održati u slijedeća 24 sata, a
saziva ju i vodi član Školskog odbora redoslijedom starosti.
(2) U slučaju nemogućnosti donošenja odluke o imenovanju ravnatelja zbog opstruiranja
postupka od strane pojedinog člana Školskog odbora, Školski odbor je dužan poduzeti sve
potrebne zakonske radnje koje će omogućiti da se postupak imenovanja ravnatelja okonča u
zakonom predviđenom roku.
(3) U svezi stavka 2. ovoga članka, Školski odbor može, između ostaloga, od Školskog tijela
ili Osnivača zatražiti da provede postupak razrješenja i imenovanja novog člana Školskog
odbora, umjesto člana koji opstruira imenovanje ravnatelja Škole.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 102.
(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 nastavnika 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 103.
(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.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
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Članak 104.
(1) 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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 105.

(1) Ravnatelja razrješava Školski odbor.
(2) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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.
(3) Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
(4) 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. Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u stavku 2. podstavak 1.
ovog članka s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
(5) Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog članka, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od ravnatelja da se u
roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
(6) Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
(7) Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u stavku 2. podstavku
3. i 4. ovog članka Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
(8) Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec dana.
(9) Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu
protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
(10) 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 106.
ovoga Statuta.
(11) Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.

(12) U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj
za izbor ravnatelja.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 106.
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(1) Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama
te u drugim slučajevima:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
- kada ravnatelj bude razriješen,
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za
nastavnika ili stručnog suradnika.
(3) Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti iz članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba
kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
(4) 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.
(5) Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno
vrijeme za poslove nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev
ugovor o radu mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
(6) Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.
(7) Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
(8) Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje
godinu dana.
(9) Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
(10) Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za
vršitelja dužnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u
postupku i rokovima utvrđenim ovim člankom Statuta.
ZAMJENA RAVNATELJA

Članak 107.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova, Školski
odbor će odrediti osobu koja zamjenjuje ravnatelja.
(2) Školski odbor može za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana Nastavničkog
vijeća koji nije član Školskog odbora i koji se s time prethodno suglasi.
(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 osobu koja zamjenjuje ravnatelja i
odrediti drugu osobu iz Nastavničkog vijeća koja ga zamjenjuje.

3. STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE
Članak 108.
(1) Stručna tijela Škole su: Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Razrednik i Strukovni aktivi.
3.1. NASTAVNIČKO VIJEĆE

Članak 109.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
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(2) Nastavničko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
- predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum,
- sudjeluje u utvrđivanju prijedloga godišnjeg plana i programa rada Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- predlaže fakultativni dio nastavnog plana i programa,
- predlaže dopunsku i dodatnu nastavu za učenike,
- odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je
završio obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa,
- sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih
voditelja,
- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine
imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
- odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
(3) Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
(4) Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
(5) Nastavničko vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloga većinom glasova prisutnih
članova javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
(6) U slučaju spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog
suradnika koji će predsjedavati sjednici Nastavničkog vijeća u vrijeme njegove izočnosti.
3.2. RAZREDNO VIJEĆE

Članak 110.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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,
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog,
predmeta o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,
- surađuje s vijećem učenika,
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika,
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu
svrhu surađuje s razrednikom,
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- odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
- skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
- obavlja i druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
(3) Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
(4) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
(5) U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog, voditelj smjene i
ravnatelj Škole.

3.3. RAZREDNIK

Članak 111.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i
predsjedavatelj razrednog vijeća.
(2) Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika,
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu,
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije,
- saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika,
- podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
učenika, razrednog odjela u učenju i vladanju,
- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom
izvršavanju školskih obveza,
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja,
- izračunava i priopćuje učeniku opći uspjeh,
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
- organizira roditeljske sastanke,
- vodi zapisnike svih razrednih i nastavničkih, roditeljskih sastanaka, te individualnih
razgovora s roditeljima,
- skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj
obradi,
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
- predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga,
- odgovara za rad i pravodobno izvršenje svojih i obveza Razrednog vijeća,
- obavlja i druge poslove sukladno ovim Statuom i drugim općim aktima Škole.
3.4. STRUKOVNI AKTIVI

Članak 112.

(1) Škola ima strukovne aktive.
(2) Strukovne aktive Škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno
skupine srodnih predmeta. Strukovni aktivi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o
što uspješnijem izvođenju nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih
nastavnih predmeta.
Članak 113.
(1) Strukovni aktivi rade na sjednicama.
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(2) Sjednicu strukovnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj strukovnog aktiva, kojeg na
prijedlog ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće.
(3) Na sjednici se vodi zapisnik, a zapisničara na sjednici određuje voditelj strukovnog aktiva.
(4) Strukovni aktiv obavlja:
- stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za
praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu,
- predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,
- vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature.
(5) Strukovni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka
Nastavničkog vijeća.
(6) Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela, a
njihov djelokrug i način rada uređuje se odlukom o osnivanju.
(7) Strukovni aktiv skrbi i odgovara za programe struke. Voditelj je odgovoran za rad
strukovnog aktiva.
TAJNIK ŠKOLE

Članak 114.

(1) Škola ima tajnika.
(2) Za tajnika Škole može biti izabrana 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 Škole obavlja poslove koje propisuje ministar.

V.

RADNICI

RADNICI ŠKOLE

Članak 115.
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom koje sudjeluju u odgojnoobrazovnom radu s učenicima, kao i druge osobe potrebne za rad Škole.
(2) Radnici Škole su nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
(3) Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
(4) Način evidencije radnog vremena za radnike Škole iz stavka 1. ovoga članka propisuje
Ministar.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 116.
(1) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno
osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.
(2) Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika, stručnih
suradnika i ravnatelja.
(3) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
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(4) Ministar znanosti i obrazovanja propisuje razine, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja.
(5) Razdoblja privremene nesposobnosti radnika za rad iz stavka 1. ovog članka, korištenje
rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa ne uračunavaju se u rokove za
stjecanje prava iz stavka 4. ovoga članka.
Članak 117.
(1) Licencija za rad u Školi je javna isprava kojom se dokazuju potrebne razine općih i
stručnih kompetencija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.
(2) Prvom licencijom za rad nastavnika i stručnih suradnika smatra se isprava o položenom
stručnom ispitu.
(3) Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost licenciju obnavljati svakih pet godina.
(4) Postupak licenciranja provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a
ministar propisuje program, postupak i način stjecanja, izdavanja i obnavljanja licencije za
rad nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te prava i dužnosti koje proizlaze iz stavka 1.
ovog članka
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 118.
(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 119.
(1) Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.

VI.

UČENICI

UPIS UČENIKA

Članak 120.
(1) Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
(2) Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog
obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku
školsku godinu donosi ministar
(3) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se
odlukom o upisu.
(4) Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata, koje donosi odnosno propisuje Ministar.
(5) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog
sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim
odlukom o upisu.
Članak 121.
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(1) Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, osposobljavanja i
usavršavanja, obavlja se na temelju odluke Školskog odbora, putem natječaja, koji se
objavljuje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog obrazovanja
odraslih.
DOBNA GRANICA ZA UPIS

Članak 122.
(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do navršenih 18 godina života uz odobrenje
Školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
Članak 123.
(1) Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je završio osnovno ili je prekinuo
školovanje u inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola
će upisati u odgovarajući razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti
svjedodžbe 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je
podnositelj dostavio:
- ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
- ovjereni prijepis isprave iz prethodne alineje
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.
(5) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
(6) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(7) Rješenjem iz stavka 5. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA

Članak 124.
(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj
školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije
do početka drugog polugodišta.
(2) 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.
(3) Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili
drugoj školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti
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obrazovni program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na
kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
(4) Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena. Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje
učenika u roku od sedam (7) dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
(5) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti
promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis
od zadnjeg učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu
koja ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog
upisnog postupka Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o
upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
(7) Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj
knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
(8) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske
godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja
obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko
vijeće.
(9) Ako učenik iz stavka 8. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 125.

(1)Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.
(2) Status redovnog učenika ima učenik za vrijeme trajanja školovanja.
(3) Status redovitog učenika učeniku prestaje :
- na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
- godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
- upisanoga obrazovnog programa kada nije položio državnu maturu, odnosno izradio ili
obranio završni rad,
- kada se ispiše iz Škole,
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše sljedeći razred.
(4) U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje Školski
odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.
(5) Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj
knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.

(6) Iznimno, status redovitog učenika može se produžiti najviše za dvije godine zbog:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
- bolesti učenika,
- roditeljstvo učenika,
kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
(7) O produljenom statusu redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog
vijeća.
(8) Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg
od dvije godine kada mu je produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi dali se
mijenjao kurikulum za stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj
će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i prijedlog stručnog tijela škole na
temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.
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Članak 126.
(1) Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
(2) Učenik pravo iz stavka 1. ovog članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše
dva puta.
(3) Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može
svaki razred upisati dva puta.
(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može
upisati isti razred i više od dva puta, uz suglasnost Ministra.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Članak 127.
(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
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s pravnim
propisima i kućnim redom
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- nastavne vježbe iz osnovnih predmeta struke realizirati u cijelosti.
(3) Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod
drugog poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
(4) Ugovor iz st.3.ovog članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši
praktična nastava i punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog
učenika.
(5) Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
Članak 128.
(1) Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći
višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka
strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih,
odnosno dopunskih ispita.
(4) Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar
pravilnikom.
(5) Sukladno članku 5. st. 5. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu
razinu kvalifikacije, za učenika kojem je određena obveza polaganja većeg broja razlikovnih
i/ili dopunskih ispita u prvoj će školskoj godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez
redovnog pohađanja nastave i za njega će Škola organizirati konzultativno-instruktivnu
nastavu koju je učenik dužan pohađati.
(6) Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u organiziranoj nastavi iz stavka 5. ovog
članka ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
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(7) Učenik iz stavka 5. ovog članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31.
kolovoza tekuće školske godine.
(8) Učenik koji do roka propisanoga stavkom 7. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili
dopunske ispite, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu
redovitoga učenika i ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu
redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu obrazovanja.
(9) Ako učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije zbog opravdanog
razloga ne pristupi razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je
dužna omogućiti naknadno polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije
pristupio ispitu. Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti razlikovnim i/ili
dopunskim ispitima obvezan je najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima
spriječenosti jer će se u protivnom smatrati da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se
ocjenom nedovoljan. Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polagat će razlikovne i/ili dopunske ispite u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
(10) Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg razreda,
ako nije položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda.
(11) Učenik može u jednome danu polagati najviše tri ispita. Ispit iz jednoga nastavnog
predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim nastavnikom te
jedan put pred ispitnim povjerenstvom. Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je
neposredno priopćiti učeniku.
(12) Ispitno povjerenstvo čine tri (3) člana koje imenuje ravnatelj, a to su: predmetni
nastavnik,nastavnik istog ili srodnog predmeta,razrednik ili njegov zamjenik. Predsjednik
ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač. U slučaju opravdane odsutnosti člana
povjerenstva, ravnatelj imenuje drugog člana povjerenstva iz reda Nastavničkog vijeća.
Na zahtjev učenika ravnatelj može donijeti odluku o izuzeću predmetnog nastavnika iz
ispitnog povjerenstva ako ocijeni da je zahtjev učenika opravdan. Kada članovi povjerenstva
ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom glasova, a član povjerenstva koji
nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik. Ocjena
povjerenstva je konačna.
IZOSTANCI UČENIKA

Članak 129.
(1) Učenik može opravdano izostati s nastave samo ukoliko je roditelj, isključivo
pisanim putem zatražio odobrenje za izostanak s nastave najmanje 3 dana prije očekivanog
izostanka.
(2) Sukladno st.1. ovoga članka, učenik može opravdano izostati s nastave prema odobrenju:
- razrednika do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana
- ravnatelja do 7 (uzastopnih) radnih dana
- Nastavničkog vijeća do 15 (uzastopnih) radnih dana.
(3) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su
dužni opravdati potvrdom nadležne institucije,ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne
osobe najkasnije u roku od 8 dana od dana povratka u školu.
(4) Roditelj može, više puta tijekom školske godine, osobno ili pisanim putem opravdati
izostanak svog djeteta u trajanju do tri dana , a za koji nije podnesen zahtjev za odobrenjem iz
stavka 1. ovog članka.
(5) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne
obiteljske prilike, prometni zastoji i prekidi, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i
sl.
IZVJEŠTAVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
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Članak 130.
(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, a njihovi roditeljistaratelji se ne odazivaju na pisane i telefonske pozive upućene od strane razrednika, stručnih
suradnika ili ravnatelja, ravnatelj je dužan o tome izvijestiti centar za socijalnu skrb.
(3) Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog
kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
OCJENJIVANJE UČENIKA

Članak 131.

(1) Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama
za svaki nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja,
provjeravanja i ocjenjivanja učenika. Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba
provede, a roditeljima ukazati na činjenicu da su učenici upoznati sa svojim obvezama.
(3) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja Razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(4) Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, kao i
ocjenu iz vladanja, utvrđuje javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini nastavnik
na kraju nastavne godine.
ISPRAVE O USPJEHU

Članak 132.
(1) Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM UČENIKA KOJI NIJE ZADOVOLJAN
ZAKLJUČNOM OCJENOM
Članak 133.
(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev
Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
(2) Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
(3) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(4) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku
od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je konačna.
SASTAV POVJERENSTVA

Članak 134.
(1) Povjerenstvo iz članka 133. stavak 1. ovog Statuta ima tri člana, koje određuje
Nastavničko vijeće, a čine ga:
˗ predmetni nastavnik (ispitivač)
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˗ nastavnik istog ili srodnog predmeta (član povjerenstva)
˗ razrednik (predsjednik)
(2) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi Povjerenstva za popravni ispit mogu biti i
drugi članovi Nastavničkog vijeća
STRUKTURA ISPITA

Članak 135.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit,
određuje Nastavničko vijeće.

TRAJANJE ISPITA

Članak 136.
(1) Pisani dio ispita traje najkraće 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

ISPITNA PITANJA

Članak 137.
(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 138.
(1) Na kraju ispita Povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Članovi Povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
KONAČNOST OCJENE

Članak 139.
(1) Ocjena Povjerenstva je konačna.
(2) Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen
zahtjev za preispitivanje.
(3) Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno zahtijevati polaganje
ispita pred novim povjerenstvom.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti. Ako
Povjerenstvo učeniku utvrdi ocjenu nedovoljan (1), pa učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka
142. ovoga Statuta.
ZAPISNIK O ISPITU

Članak 140.

(1) O tijeku ispita 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 drugi član.
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SADRŽAJ ZAPISNIKA

Članak 141.
(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.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Članak 142.
(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 Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
(3) Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
(4) Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu.
(5) S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavni je dužan upoznati učenika
na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
POPRAVNI ISPIT

Članak 143.
(1) Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan (1), a kojemu nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena
upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
(3) Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz stavka 1. ovoga članka koji nije položio
popravne ispite.
(4) Popravni ispiti polažu se pred Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 144.
(1) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
(2) Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Članak 145.
(1) Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i
ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
(2) Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom
primjenjuje se stavak 1. ovog članka.
(3) Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima
spriječenosti, polaže popravni ispit u zasebnom roku, kojeg odredi ravnatelj.
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Članak 146.
(1) U Povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana i to: predmetnog
nastavnika, nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.
(2) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja popravnog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na
drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi Povjerenstva za popravni ispit
mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
(3) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(4) Ukoliko Povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom
glasova, a član Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje
koje se unosi u zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
(5) Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
(6) Ocjena Povjerenstva je konačna.
(7) Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita
pred novim Povjerenstvom.
(8) Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
(9)Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne
utvrdi da gubi status učenika.
Članak 147.
(1) Ako učenik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu u
propisanom roku, o čemu je prethodno obavijestio Školu, Škola mu je dužna omogućiti
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojeg nije bio u mogućnosti pristupiti ispitu.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT

Članak 148.
(1) Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz
jednog ili više predmeta polaže predmetni ili razredni ispit.
(2) Ukoliko je učenik izostao s nastave predmeta 20% i više od ukupnog godišnjeg broja sati
propisanih važećim nastavnim planom i programom, te neće moći biti ocijenjen obvezno se
podnosi zahtjev Razrednom vijeću za upućivanje učenika na polaganje predmetnog ispita.
(3) Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, obvezno se podnosi zahtjev
Razrednom vijeću za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
(4) Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Razredno vijeće na
obrazloženi prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika
kada je riječ o razrednom ispitu
(5) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- isključenje učenika iz Škole
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni Razredno vijeće.
(6) Za osnovne predmete struke koji se sastoje od više strukovnih područja, primjenjuje se
stavak 1. ovog članka na svako pojedino područje.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 149.
(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
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(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine

ZAHTJEV ZA POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 150.
(1) Učenik iz članka 148. stavka1. ovog Statuta podnosi Razrednom vijeću zahtjev za
polaganje predmetnog ili razrednog ispita putem protokola Škole, a opravdanost svog
zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove kada su razlozi utvrđeni u
članku 148. stavak 5. alineja 1., te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi
utvrđeni u članku 148. stavak 5. alineja 2.
(2) Odluku o upućivanju na predmetni ili razredni ispit donosi Razredno vijeće na obrazloženi
prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada je riječ
o razrednom ispitu.
(3) Učeniku kojemu je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja
razrednog ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način propisan zakonom i ovim
Statutom, ali mu se u rješenju o isključenju mora navesti da je i dalje dužan pohađati nastavu
tjelesne i zdravstvene kulture, praktičnu nastavu te predmeta koji imaju praktični dio ili
laboratorijske vježbe.
(4) Predmetni ili razredni ispiti polažu se pred povjerenstvom od tri člana koju imenuje
Nastavničko vijeće.
(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovog članka čine predmetni nastavnik, nastavnik istog ili
srodnog predmeta i razrednik.
(6) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za predmetni ili razredni
ispit mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
(7) Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
(8) Raspored polaganja predmetnih i razrednih ispita utvrđuje ravnatelj.
(9) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(10) Ukoliko Povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom
glasova, a član Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje
koje se unosi u zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
(11) Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
(12) Ocjena Povjerenstva je konačna.
(13) Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita
pred novim Povjerenstvom.
DODATNI ROKOVI

Članak 151.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 149. Statuta.
(3) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi
popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon
prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.
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DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA

Članak 152.

(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje
Nastavničko vijeće.
RAZLIKOVNI I DOPUNSKI ISPITI

Članak 153.
(1) Razlikovne i dopunske ispite polažu učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu,
prelazeći iz obrazovnog programa koji se sadržajem i opsegom razlikuje od obrazovnog
programa kojeg upisuju.
(2) Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje
Nastavničko vijeće.
(3) Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj Škole izdaje rješenje svakom učeniku
pojedinačno.
(4) U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske odnosno razlikovne ispite,
te rokove u kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.
(5) Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
(6) Ukoliko učenik ne položi dopunske, odnosno razlikovne ispite u ostavljenom roku, učenik
neće moći steći razrednu svjedodžbu i u slijedećoj školskoj godini moći će upisati isti razred
drugi put u istom ili drugom obrazovnom programu uz obvezu polaganja dopunskih odnosno
razlikovnih predmeta.
(7) Učeniku se izdaje uvjerenje o položenim razlikovnim odnosno dopunskim ispitima.
POHVALE I NAGRADE

Članak 154.
(1) Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i
izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

Članak 155.
(1) Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
- usmene pohvale
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 156.
(1) Nagrade su:
- 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.
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DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 157.
(1) Pohvale i nagrade iz članaka 155. i 156. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno,
skupini, razredu i sl.

PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA
Članak 158.
(1) Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
OVLAŠTENA TIJELA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 159.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA

Članak 160.
(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 161.
(1) Pisana pohvala iz članka 155. i pisana isprava iz članka 160. stavka 1.ovoga Statuta izdaje
se na obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.
RAZLOZI ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 162.
(1) Pedagoške mjere izriču se učenicima zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza,
nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja i izriču se prema težini
neprihvatljivog ponašanja.
(2) Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu.

VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 163.
(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja
su:
44

- opomena,
- ukor,
- opomena pred isključenje,
- isključenje iz Škole.
(2) Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje izriču se učeniku kao mjere
upozorenja.
KRITERIJI ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 164.
(1) Pedagoške mjere iz članka 163. stavak 1. ovog Statuta izriču se sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera.

OVLAŠTENA TIJELA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 165.
(1) Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik.
(2) Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Razredno vijeće.
(3) Pedagošku mjeru opomenu pred isključenje izriče Nastavničko vijeće.
(4) Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole na temelju
prijedloga Nastavničkog vijeća.
(5) Do završetka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj može rješenjem
privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa, o čemu je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja odluke o izricanju
pedagoške mjere, rješenje o privremenom udaljenju će se ukinuti.
POSTUPAK IZRICANJA PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 166.
(1) Postupak za izricanje pedagoških mjera tijela iz članka 165. pokreću po službenoj
dužnosti na temelju bilješki iz pedagoške evidencije i/ili službenim bilješkama stručnih
suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija.
(2) Pri pokretanju postupka tijela iz članka 165. ovoga Statuta odgojno-obrazovni radnici
Škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelje učenika, a ako je potrebno 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 djeteta.
(3) Za provođenje postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj imenuje
povjerenstvo od tri člana iz reda nastavnika ili stručnih suradnika. U povjerenstvo se u pravilu
imenuje i razrednik učenika.
(4) Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz Škole dužno je u tijeku
postupka:
˗ učeniku omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o
činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja
pedagoške mjere, osim u slučaju ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove
pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe ili izričito izjavi da se ne želi očitovati
˗ roditelja ili skrbnika informirati o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu
prikupljanja informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje
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˗

odluke o izricanju pedagoške mjere, osim ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni
pisanom pozivu na razgovor.
utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima odnosno
skrbnicima, a po potrebi konzultiranja i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom
ili nadležnim centrom za socijalnu skrb otkloniti uzroke i spriječiti neželjene
posljedice učenikova neprihvatljivog ponašanja.

NAČELO OSOBNOSTI I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Članak 167.
(1) Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i
socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na
njegov razvoj.
(2) Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja
učenika niti povreda njegove osobnosti.
TRAJANJE PEDAGOŠKE MJERE

Članak 168.
(1) Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera
opomena pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.

DONOŠENJE ODLUKA I RJEŠENJA
Članak 169.
(1) Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak
obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može izreći samo
jedna pedagoška mjera.
(2) Pedagoška mjera izriče se odlukom odnosno rješenjem.
(3) Rješenjem o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole mora se urediti učenikovo pravo
polaganja razrednog ispita.
(4) Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku odnosno njegovom roditelju
ili skrbniku u pismenom obliku u roku od tri dana od dana donošenja.
PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Članak 170.
(1) Protiv odluke o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene, ukora i opomene pred isključenje
učenik odnosno roditelj može uputiti prigovor ravnatelju Škole.
(2) Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanom obliku putem protokola Škole u
roku od 8 dana od dana izricanja pedagoške mjere.
(3) Ravnatelj Škole odlučuje o prigovoru u roku od osam dana od dana kad je izjavljen.
PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE ŽALBE
Članak 171.
(1) Protiv rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole učenik odnosno roditelj može
izjaviti žalbu.
(2) Protiv rješenja o privremenom udaljavanju učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
učenik odnosno roditelj ne može izjaviti žalbu već može pokrenuti upravni spor tužbom kod
nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
(3) O žalbi iz stavaka 1. ovog članka odlučuje nadležno Ministarstvo.
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(4) Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 15 dana od dana primitka
rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.
(5) Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.
(6) Žalba odgađa izvršenje rješenja iz stavka 1. ovog članka o izrečenoj pedagoškoj mjeri.
(6) Tijela koja rješavaju u žalbenom postupku, dužna su provesti postupak i donijeti rješenje
što prije, a najkasnije u roku do 60 dana od dana primitka žalbe.
(7) Tijelo koje rješava o žalbi, može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili
zamijeniti blažom mjerom.
(8) Rješenje žalbenog tijela je konačno.
IZVRŠENJE RJEŠENJA

Članak 172.

(1) Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u roku do osam
dana od dana izvršnosti.
(2) Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u svjedodžbu.
PRAĆENJE UČINKA PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 173.
(1) Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere
pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati
smisao izrečene mjere.
BRISANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 174.

Tijelo koje je donijelo mjeru može, ako ocijeni da je donesena mjera imala ispravan učinak na
učenika i postigla željenu svrhu, na kraju tekuće školske godine donijeti odluku o brisanju
izrečene mjere.

VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Članak 175.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika, 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 javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela
rukovodi razrednik.
PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA
Članak 176.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
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razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u
slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti.
BLAGAJNIK RAZREDNOG ODJELA

Članak 177.

(1) Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje
aktivnosti razrednog odjela.
(2) 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.

VIJEĆE UČENIKA

Članak 178.

(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.
(7) Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
(8) Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
(9) U radu Vijeća učenika mogu sudjelovati stručni suradnik pedagog ili psiholog i ravnatelj,
ali i druge osobe pozvane na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
(10) O radu Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član vijeća kojeg odredi predsjednik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 179.
(1) 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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- 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
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti.
PRAVO NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA KOLEGIJALNIH TIJELA
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Članak 180.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća
učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA

Članak 181.
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 182.
(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, najmanje jedan
put u polugodištu
ODGOVORNOST RODITELJA

Članak 183.
(1) Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni
su izostanke učenika opravdati sukladno članku 128. ovog Statuta.

NADOKNADA ŠTETE

Članak 184.
(1) 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 185.
(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) Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom i Školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stanicama
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.
(3) 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
- kinopredstava
- kazališnih predstava
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- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
VIJEĆE RODITELJA
Članak 186.
(1) U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA

Članak 187.
(1) 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.
(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.
ZAPISNIK O IZBORIMA

Članak 188.
(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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Članak 189.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 190.
(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.
PRESTANAK ČLANSTVA U VIJEĆU RODITELJA
Članak 191.
(1) Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u
Školi.
(2) Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
- ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
(3) U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član
na način utvrđen člankom 37. ovoga Statuta.
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.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA

Članak 192.
(1) Vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
(2) 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 neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
- predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
- raspravlja o uspjehu učenika na kraju nastavne, odnosno školske godine i predlaže
mjere za poboljšanje uspjeha učenika,
- predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenika, posebice neispričanih sati,
- predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
- predlaže svog člana u Školski odbor,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole,
- raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
(3) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
(4) Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
Članak 193.
(1) O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik vodi član Vijeća kojega odredi predsjednik.
(3) U radu Vijeća roditelja mogu sudjelovati stručni suradnik pedagog ili psiholog i ravnatelj,
ali i druge osobe pozvane na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.

IX.

JAVNOST RADA

OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA

Članak 194.
(1) 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 odgojnoobrazovnog rada
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
(2) Za javnost rada odgovorni su predsjednik Školskog odbora i ravnatelj.
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X.

POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE

Članak 195.
(1) Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih
Školi
- osobni podaci 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 196.
(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.
Članak 197.
(1) Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi
se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o
zaštiti osobnih podataka i drugim propisima.
(2) Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih
roditelja/skrbnika te radnika Škole, provodili u skladu propisa navedenih u stavku 1. ovoga
članka, Škola je obvezna izraditi cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite osobnih podataka
kojim će se, između ostaloga, na odgovarajući način urediti načela obrade osobnih podataka,
pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka, način prikupljanja, obrade i čuvanja
osobnih podataka, prava ispitanika, uvjeti privole, obveze Škole kao voditelja obrade osobnih
podataka, obrada posebnih kategorija osobnih podataka, informacije i pristup osobnim
podacima, ispravak i brisanje, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje
odluka, sigurnost obrade te organizacijska, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka,
odnosi voditelja i izvršitelja obrade, evidencija aktivnosti obrade, imenovanje službenika za
zaštitu podataka, prijenosi osobnih podataka, te druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade,
korištenja i zaštite osobnih podataka pojedinaca fizičkih osoba čiji se osobni podaci koriste.
Članak 198.
(1) Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se
ostvaruje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima
donesenim temeljem tog zakona.

XI.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA

ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 199.
(1) Radnici Škole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i
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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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 200.
(1) Nastavnici 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 sastavni je
dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.

XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE

Članak 201.
(1) Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni
su se skrbiti svi radnici Škole.

PRIBAVLJANJE SREDSTAVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 202.
(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 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.
OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA
Članak 203.
(1) Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski
odbor.

UPORABA DOBITI

Članak 204.
(1) Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti.
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NAMIRIVANJE GUBITAKA

Članak 205.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će
se namiriti u skladu s odlukom osnivača.

XIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
ŠKOLSKA VIJEĆA

Članak 206.
(1) Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljem tekstu:
vijeće) rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje
predsjednik vijeća pozove na sjednicu.
SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 207.
(1) Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici
nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.

ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 208.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije
određeno.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred
osobe ili prijedloga za koji glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 209.
(1) O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i
zapisničar.
(2) Na zapisnik iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju članci 80. do 85.
ovoga Statuta.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 210.
(1) Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
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VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 211.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 212.
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 zaštiti osobnih podataka
- Odluku o kućnom redu
- Odluku o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 213.
(1) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA

Članak 214.
(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.
PRIMJENA OPĆIH AKATA

Članak 215.
(1) 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 216.
(1) Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku koji ima pravni interes,
omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu.
(2) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
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POJEDINAČNI AKTI

Članak 217.
(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 218.
(1) Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 219.
(1) Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku 60 dana od dana
njegova stupanja na snagu.
(2) Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi odredbe postojećih
općih akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 220.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole (KLASA: 012-03/16-01/02,
URBROJ: 2181-80/01-16-1 od 14. travnja 2016. godine), Izmjene i dopune Statuta od
23.svibnja 2016.godine, Izmjene i dopune Statuta od 16.siječnja 2017.godine i Izmjene i
dopune Statuta od 03.svibnja 2017.godine

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2181-80/01-19-01
Split, 04. veljače 2019. godine
Predsjednica Školskog odbora
----------------------------------------Melita Polić, prof.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole _______2019.godine, a stupio je na snagu
dana ______ 2019.godine.

Ravnateljica:
..............................................
Mirjana Kurtović, prof.
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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., 152/14., 07/17. i 68/18.) Školski odbor
Tehničke škole u Imotskom uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije,
Klasa:_____________________, Urbroj:_____________________ od ______________
godine na sjednici održanoj __________________ godine donio je

S T A T U T
TEHNIČKE ŠKOLE U IMOTSKOM
I.

OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i
način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Tehničke škole u Imotskom (u daljem tekstu: Škola).
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u
Splitu (MBS-0546313) i zajednički elektronski upisnik ustanova
osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni slijednik Srednje škole dr. Mate Ujevića - Imotski.
NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Tehnička škola u Imotskom.
(2) Sjedište Škole je u Imotskom, Brune Bušića 59.
ISTICANJE NAZIVA
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 ili više pečata okruglog oblika, promjera 24 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika dužine 44 mm i širine 13 mm, koji sadrži naziv i
sjedište Škole.
(2) Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
(3) Pečat iz stavka 1. točka 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno financijsko poslovanje.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.

(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
(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 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 on pisano opunomoći.
II.

DJELATNOST

NAZIV DJELATNOSTI

Članak 9.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programu:
- elektrotehničar
- kemijski tehničar
- strojarski tehničar
- računalni tehničar za strojarstvo
- ekološki tehničar
- strojarski računalni tehničar
za stjecanje srednjeg stručnog obrazovanja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga statuta Škola obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i školskog kurikuluma.
Članak 11.
(1) Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
(2) U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebno lokalnom i regionalnom okruženju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio Školskog kurikuluma.
SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE
Članak 12.
(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
(2) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(3) Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
1. Planiranje i programiranje rada;
2. Poučavanje i podrška poučavanju;
3. Postignuće učenika odnosno polaznika;
4. Materijalni uvjeti;
5. Ljudski potencijal;
6. Profesionalno napredovanje zaposlenika;
7. Međuljudski odnosi u Školi;
8. Rukovođenje i upravljanje;
9. Suradnja s ostalim radnicima;
(4) Provođenje samovrednovanja vršiti će se na temelju uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Članak 13.
(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 12. imenuje Školski odbor.
(2) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 1 član iz reda dionika na prijedlog osnivača
 1 član iz reda učenika odnosno polaznika
 1 član iz reda roditelja
(3) Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, koje biraju javnim glasovanjem vodeći računa o
zastupljenosti općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
(4) Prijedlog člana iz reda učenika ili člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće učenika i Vijeće
roditelja na svojoj sjednici javnim glasanjem.
CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA
Članak 14.
(1) U Školi se organizira Centar novih tehnologija.
(2) Škola je dužna osigurati stručne i materijalne uvjete za provedbu praktične nastave i vježbi za
svoje učenike i odrasle polaznike drugih ustanova i vanjskih korisnika.
(3) Škola je dužna u Godišnjem planu i programu rada, odnosno Školskom kurikulumu planirati i
pružanje usluga iz stavka 2. ovog članka.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 15.
(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
(2) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa.
(3) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja, Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine.
(4) 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 7. listopada tekuće godine.
(5) 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.
(6) Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program te školski
kurikulum do 15. listopada tekuće godine
(7) Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama škole u
skladu sa propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
RADNI TJEDAN
Članak 16.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 17.
(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
(2) Obrazovni programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i
programu i školskom kurikulumu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 18.

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 19.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 20.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju organizirat će se dopunska nastava, a za učenike
koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za
određeni predmet, organizirat će se dodatna nastava.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 21.
(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 nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 22.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko
vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 23.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 24.
(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 25.
(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada
obrazovnih sadržaja i poslova.

prema vrsti i srodnosti odgojno-

(2) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i
pomoćno-tehničkih poslova.

KUĆNI RED
Članak 26.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV.
1.

TIJELA ŠKOLE
UPRAVLJANJE ŠKOLOM
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 27.
(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
(4) 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 28.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata
za člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najmanje 30 dana prije isteka mandata
Školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 29.
(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki član Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja.
može se osobno kandidirati za člana Školskog odbora.
(5) Za člana Školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega 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.

POPIS KANDIDATA
Članak 30.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 29. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 31.
(1) O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća, odnosno članovi
vijeća roditelja glasuju javno ili tajno prema članku 197. ovoga statuta.
(2) Kod javnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su prvi
dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog
vijeća, odnosno članova Vijeća roditelja.
(3) Kod tajnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili,
odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća,
odnosno Vijeća roditelja.
(4) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, član Školskog odbora postaje mlađi
kandidat.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 32.
(3) Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s
popisom imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 33.
(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 34.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 35.
(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 36.
(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 glasuju javno dizanjem ruke.
(4) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 37.
(1) Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- 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 mu 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 38.
(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 ne omogućuje redovito obavljanje djelatnosti i validno poslovanje Škole.
(2) Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu se imenovati za članove Školskog odbora koji
se imenuje nakon raspuštanja.
RADNA TIJELA
Članak 39.
(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) Školski odbor može u svako doba opozvati radno tijelo odnosno pojedinog člana radnog tijela.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 40.
(1) Za članove povjerenstva 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 imenovat i osobe izvan Škole uz njihovu
suglasnost.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 41.
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
- 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

-

imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra znanosti, obrazovanja
daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi 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 i podzakonskim aktom propisano drukčije
osniva učeničke 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 kuna do 100.000,00 kuna
odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez
obzira na njihovu vrijednost.
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 obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
imenuje Povjerenstvo za kvalitetu
obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 42.
(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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 43.
(1) Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja:
- poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik s prethodne sjednice sjednice.
(2) Članu Školskog odbora moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose na raspravu i
odlučivanje na sjednici.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 44.
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 45.
(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 46.
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 47.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.
(3) Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
(1) Sjednicu saziva predsjednik.

Članak 48.

(2) Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
(3) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži najmanje 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.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 49.

(1) Uz članove Školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge
osobe koje su pozvane na sjednicu.
(2) Ako pojedini član Školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba
ne treba biti nazočna sjednici, može predložiti da ta osoba napusti
sjednicu.
(3) O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka odlučuje Školski odbor.
(4) 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 SJEDNICE
Članak 50.
(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.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Članak 51.
(1) Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje predsjednik Školskog odbora.
(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 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 52.

članovima
ravnatelju
izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnog reda

- osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani, na e-mail adresu članova Školskog odbora ili kao
pisana obavijest koja se ističe na oglasnoj ploči. U pozivu se izrijekom moraju priopćiti mjesto i
vrijeme te razlozi zbog kojih se sjednica saziva.
(3) Sjednica Školskog odbora može se u iznimnim slučajevima održati telefonskim ili elektronskim
putem.
SADRŽAJ POZIVA
Članak 53.
Pisani poziv za sjednicu obavezno 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
PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 54.
Sjednici predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
PRAVO ODLUČIVANJA
Članak 55.
(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.
POČETAK SJEDNICE
Članak 56.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova Školskog odbora.
(2) Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.

(3) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom
1. ovoga članka, predsjedavatelj započinje sjednicu.
(4) 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.
(5) Stavak 4. ovog članka ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.

PRIMJEDBE NA ZAPISNIK
Članak 57.
(1) Primjedbe na zapisnik iz članka 56. stavka 4. članovi mogu dati u
pisanom obliku kad je zapisnik dostavljen članovima uz poziv na
sjednicu.
(2) Ako zapisnik nije dostavljen uz poziv na sjednicu, članovi na
Sjednici daju primjedbe usmeno.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Članak 58.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju prijedloga
dnevnog reda koji je naznačen u pozivu za sjednicu.
(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) O zahtjevu iz stavka 2. ovog članka odlučuje Školski odbor.
(4) Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
(5) Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
POČETAK RASPRAVE
Članak 59.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 60.
(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.
SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 61.

(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 62.
(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 63.

(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.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 64.
(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 65.
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.
ČUVANJE TAJNE
Članak 66.
Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu
tajnu, predsjedavatelj treba upozoriti članove da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su ih
članovi dužni čuvati kao tajnu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 67.
(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 68.
(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 SJEDNICE

Članak 69.
(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 70.
(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 68. 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 71.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 72.
(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.

NAČIN ODLUČIVANJA
Članak 73.
(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.
DONOŠENJE ODLUKA
Članak 74.
(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 ili ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo
jedanput.
SADRŽAJ ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA
Članak 75.
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.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 76.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 77.
(1) O tijeku sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi pisano ili snimati tonski.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice
osigura predsjedavatelj.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 78.
(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. 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 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.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 79.
(1) Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi i zapisničar.
(2) Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan primjerak
ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 80.
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 81.

(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno 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.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 82.
(1) Odluke, rješenja i zaključci unose se u zapisnik u obliku kakvom su doneseni.
(2) Odluke, rješenja i zaključci iz stavka 1. ovog 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.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 83.
(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 84.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
2. RAVNATELJ
RAVNATELJ
Članak 85.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 86.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
utvrđene zakonom.
RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA
Članak 87.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor najkasnije 60
dana prije isteka mandata ravnatelja.
(2) Natječaj se objavljuje se u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama škole.
(3) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina i može biti ponovno
imenovan.
(4) Natječaj traje najkraće osam (8), a najdulje petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja
odlučuje Školski odbor.
(5) U natječaju se, između ostalog, objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme
na koje se imenuje, obvezu dostavljanja program rada za mandatno razdoblje, ostvarivanje
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, vrednovanje dodatnih kompetencija,
isprave i oblik isprava kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta, rok u kojem se primaju

prijave na natječaj te način i rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima izbora (koji
ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave).

(6) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti
osobe oba spola.

(7) Prijave na natječaj Škola je dužna urudžbirati neotvorene. Prijave otvara predsjednik Školskog
odbora na sjednici Školskog odbora.
(8) Nakon otvaranja prijava, Školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na natječaj za
ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne, potpune i ispunjavaju li prijavljeni kandidati
propisane nužne uvjete za ravnatelja.
PROGRAM RADA
Članak 88.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti i program rada za mandatno
razdoblje.
(2) Program rada iz stavka 1. ovog članka sadržava ciljeve, aktivnosti, budžet/financijski plan,
vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom
razdoblju.
DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE
Članak 89.
(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 do 1 na
temelju privatnih ili javnih isprava dostavljenih uz prijavu na
natječaj za imenovanje ravnatelja.
(3) Kandidat za ravnatelja nije obvezan imati dodatne kompetencije iz
stavka 1. ovoga članka.
(4) Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova školskog odbora
prema članku 74. ovoga Statuta.
OBVEZNOST DOSTAVE DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja obvezan je svu natječajnu dokumentaciju, kojom
se dokazuje ispunjenost traženih uvjeta, dostaviti u izvorniku i/ili u preslici ovjerenoj od strane
javnog bilježnika.
(2) U slučaju da natječajna dokumentacija ne bude dostavljanja u traženom obliku iz stavka 1.
ovoga članka, osoba koja je podnijela takvu prijavu na natječaj za ravnatelja neće se smatrati
kandidatom prijavljenim na natječaj te se njegova prijava neće razmatrati.
(3) Za kandidata koji bude imenovan za ravnatelja Škola će, prije sklapanja ugovora o radu,
sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji odnosno
drugom važećem propisu, pribaviti posebno uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti
za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
PREGLEDAVANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Članak 91.
(1) Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog obora, koja
se mora održati u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.
(2) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 90. ovoga Statuta,

(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA I ROK DOSTAVLJANJA ŠKOLSKIM TIJELIMA
Članak 92.
(1) Nakon utvrđivanja rezultata ostvarenog vrednovanjem, Školski odbor prema ukupnom broju
bodova utvrđuje Listu dva najbolje rangirana kandidata.
(2) U slučaju da je prijavu na natječaj za ravnatelja dostavio samo jedan kandidat odnosno ako je
sukladno članku 91. Školski odbor utvrdio da se samo jedan kandidat smatra kandidatom
prijavljenim na natječaj, u Listi kandidata za ravnatelja navodi se samo taj jedan kandidat.
(3) Listu kandidata iz stavka 1. ovoga članka Školski odbor dostavlja Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja, Radničkom vijeću odnosno skupu radnika (u daljnjem tekstu: Školska tijela).
NAČIN RANGIRANJA NA LISTI KANDIDATA
Članak 93.
(1) U slučaju da nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata ostvaruju jednak,
ali veći broj bodova u odnosu na ostale kandidate, Školskim tijelima iz članka 92. stavka 3.
ovoga Statuta dostavit će se Lista kandidata u kojoj su navedeni svi kandidati koji su ostvarili
jednak veći broj bodova.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj
bodova istovremeno i osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru Školskim tijelima upućuje se Lista kandidata u kojoj se navodi
samo kandidat/kandidati koji ostvaruje rečenu prednost pri zapošljavanju.
(3) U slučaju da nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata ostvaruju drugi
po redu rangirani rezultat, na Listu kandidata se kao drugo rangirani kandidati navode svi
kandidati s istim brojem bodova.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj
bodova istovremeno i osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom
propisu, u daljnju proceduru Školskim tijelima upućuje se Lista kandidata u kojoj se na drugom
mjestu navodi samo kandidat/kandidati koji ostvaruje rečenu prednost pri zapošljavanju.
(5) U slučaju više kandidata s jednakim brojem bodova na Listu kandidata navode se abecednim
redom prezimena i imena.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 94.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica Školskog odbora,
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika za predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje predsjednik Školskog odbora
izvješćuje kandidate s liste, a listu i preslike prijave i natječajne
dokumentacije kandidata, uručuje svakom predsjedavatelju
sjednice,odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 95.
(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 srednjeg 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
Članak 96.

(1) U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je utvrđena lista kandidata
održavaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
(3) Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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.
(4) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
(6) Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i skup
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se
pisani zaključak o stajalištu koji se dostavlja Školskom odboru.
(7) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
(8) Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo
u Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 97.
(1) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(2) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
(3) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidata
ravnatelja Škole.
(4) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu
kandidata za ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili pravodobne i
potpune prijave.
(5) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje.
(6) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(7) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 98.
(1) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(2) 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.
(3) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
(4) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 96. stavci 6. i 8. ovog
Statuta.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 99.
(1) Na temelju rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja
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
(2) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno
skupa radnika.
DOSTAVA ZAKLJUČKA
Članak 100.
Predsjedavatelj sjednice Vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa
radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz članka 99. ovoga statuta
predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno skupa radnika.

IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 101.
(1) Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
(2) Nakon što kandidati završe sa predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
(3) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika
glede pojedinog kandidata Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata
prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za koje je utvrdio da ispunjavanju propisane uvjete. Za
izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za
dobivanje suglasnosti. Kada Škola dobije suglasnost za izabranog kandidata ili kada istekne
zakonski rok za davanje suglasnosti, Školski odbor u roku do 15 dana donosi odluku o
imenovanju ravnatelja.
(4) Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem u skladu s člankom
73. stavkom 2. ovoga Statuta.
(5) O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve sudionike
natječaja
(6) Kada Školski odbor ne dobije suglasnost Ministra znanosti, obrazovanja raspisat će novi
natječaj.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 102.
(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, uz
prethodnu suglasnost Školskog odbora, sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od pet
godina u punome radnom vremenu.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 103.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- 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
- surađuje s Nastavničkim vijećem kod predlaganja Školskog kurikuluma
- 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 elektronsku maticu

-

-

osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
osigurava zainteresiranim ovlaštenicima pravo na pristup informacijama
određuje nastavnika za predlaganje ocjene Razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
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
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i
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
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 nastavnika 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 Nastavničkog 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 104.
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 105.
(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.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 106.
(1) Ravnatelja razrješava Školski odbor.
(2) Ravnatelj može biti razriješen:

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

- 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,
aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja sklopit će s razriješenim ravnateljem
sporazum 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 redovito otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od
mjesec dana.
ZAMJENA RAVNATELJA

Članak 107.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski odbor.
(2) Školski odbor može za osobu koja mijenja ravnatelja imenovati člana Nastavničkog vijeća koji
nije član Školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.
(3) Osoba koja mijenja ravnatelja obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do
ravnateljeva povratka.
(4) Osoba koja mijenja ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo
uz ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu koja mijenja ravnatelja i imenovati
drugu osobu iz redova Nastavničkog vijeća.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 108.
(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih
kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika
ili stručnog suradnika.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom kandidatu
za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, 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 imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 109.
(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 studij upravne struke.

V.

STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA

Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

Članak 110.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 111.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- organizira za učenike dodatnu i dopunsku nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika 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
- odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje školske
ili stručne spreme
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 112.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 113.
(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 i Školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole

VI.

skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
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 Nastavničkom 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.
RADNICI ŠKOLE
RADNICI ŠKOLE

Članak 114.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 115.
(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Etički kodeks iz stavka 3. ovoga članka donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika
(5) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom
odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih
poslova.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 116.
(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 117.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.
VII. UČENICI

UPIS UČENIKA

Članak 118.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s
odlukom o upisu.
NATJEČAJ

Članak 119.
(1) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 120.
(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog
odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE
RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 121.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u
inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
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.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
Članak 122.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 123.
(1) Nastavničko vijeće može u skladu sa zahtjevom učenika odnosno roditelja ili skrbnika učeniku
koji je pohađao drugi program odobriti upis i nastavak obrazovanja u Školi.
(2) Rješenjem o odobrenju upisa i nastavka obrazovanja u Školi Nastavničko vijeće utvrđuje i
sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita i rokove njihova polaganja.
(3) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj školi.
(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nastavničko vijeće.
(5) Kada je škola upisala učenika prema stavku 1. i 3. ovog članka izvijestiti će drugu školu o
obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku od sedam dana
prijepis ocjena.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI

Članak 124.
Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
izradio i obranio završni rad,
- kada se ispiše iz Škole,
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.
Članak 125.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje u Školi, može se ponovo upisati u Školu ako prekid
obrazovanja nije bio dulji od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje
Nastavničko vijeće.
(3) Kada se učenik ispiše iz Škole prije završetka školske godine i ne stekne razrednu svjedodžbu,
može u idućoj školskoj godini drugi put upisati isti razred u istom ili drugom obrazovnom
programu.
(4) Ako učenik iz stavka 3. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 126.
(1) Učenik ima pravo:
- na obaviještenost o pitanjima koja se na njega odnose
- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem interesu
- na uvažanje njegova mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 127.
(1) Izostanak učenika s nastave obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku liječničke
ispričnice ili ispričnice nadležne institucije koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik.
(2) Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak svog
djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 1. ovog članka u trajanju do najviše tri
radna dana.
(3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio
i dobio odobrenje i to:
- u hitnim slučajevima usmeno od nastavnika za izostanak s njegova sata, najkasnije
neposredno prije početka sata,
- razrednika za izostanak do 3 radna dana, uz pisani zahtjev za izostanak koji se dostavlja
razredniku najkasnije 1 dan prije izostanka
- ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana, uz pisani zahtjev za izostanak koji se dostavlja
ravnatelju najkasnije 3 dana prije izostanka
- Nastavničkog vijeća, za izostanak do 15 radnih dana, uz pisani zahtjev za izostanak koji se
dostavlja Nastavničkom vijeću najkasnije 5 dana prije izostanka.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 128.

(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
pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 129.
(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 nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.

(3) 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.
(4) Trajanje dopunskog rada iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće
po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po
nastavnom predmetu.
(5) U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 3. ovoga članka ostvari
očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. S
ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj, odnosno nastavnik
dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 130.
Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE

Članak 131.
(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz
pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku do dva
dana podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Ocjena
nastavničkog vijeća je konačna.
SASTAV POVJERENSTVA
Članak 132.
(1) Povjerenstvo iz članka 131. stavka 1. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
(2) Članove povjerenstva imenuje Nastavničko vijeće.
STRUKTURA ISPITA
Članak 133.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Nastavničko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 134.

(1) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 135.
(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 136.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganjem ispita.
(3) Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 137.
(1) O tijeku ispita 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 drugi član.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 138.
(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.
POPRAVNI ISPIT
Članak 139.
(1) Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje
se na polaganje popravnog ispita.
(2) 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 popravni ispit.
ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 140.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
Članak 141.
(1) Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 133. do 138. ovoga statuta.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 142.
(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 POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA

Članak 143.
(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.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 144.
Rokove polaganja ispita utvrđuje razredno vijeće.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu
DODATNI ROKOVI

Članak 145.
(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 141. stavku 2. ovoga statuta.
(3) Učeniku koji pravodobno zbog bolest ili drugog opravdanog razlog ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka
razlog spriječenosti pristupanja ispitu.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 146.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko
vijeće.
POHVALE I NAGRADE
Članak 147.
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 148.

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

-

Članak 149.

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.
DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 150.

Pohvale i nagrade iz članaka 148. i 149. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 151.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 152.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 153.

(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 154.

(1) Pisana pohvala iz članka 148. i pisana isprava iz članka 149. stavka 1. ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.
PEDAGOŠKE MJERE

Članak 155.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 156.

(1) Zbog povrede dužnosti i neispunjavanja obveza te nasilničkog ponašanja, učenicima se mogu
izreći pedagoške mjere:
- opomena
- ukor
- opomena pred isključenje
- isključenje iz Škole.
(2) Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, sudjelovanje na
školskim manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili ekskurziju i sl.
RAZLOZI ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 157.
(1) Pedagoške mjere izriču se učenicima da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja
učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjereno ponašanje
drugim učenicima i da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivog oblika ponašanja i
usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu sa pravilima i Kućnim redom škole.
(2) Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu.
TIJELA OVLAŠTENA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 158.
Pedagošku mjeru opomene učeniku izriče razrednik.
Pedagošku mjeru ukora učeniku izriče Razredno vijeće.
Pedagošku mjeru opomene pred isključenje učeniku izriče Nastavničko vijeće.
Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća.
(5) Do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj može rješenjem
privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa ali ne duže od 8 dana, o čemu je
dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere, rješenje o privremenom udaljenju će se ukinuti.
(6) Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.

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

NAČELO OSOBNOSTI I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Članak 159.
(1) Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o dobi učenika,
njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, okolnostima u kojima se neprihvatljivo
ponašanje dogodilo te drugim okolnostima.
(2) Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika
niti povreda njegove osobnosti.
TRAJANJE PEDAGOŠKE MJERE
Članak 160.
Pedagoške mjere se izriču za tekuću školsku godinu.
PRIGOVOR
Članak 161.
Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje
izriču se kao mjere upozorenja i na njihovo izricanje učenik
odnosno roditelj ili skrbnik može uputiti prigovor ravnatelju
škole.
PODNOŠENJE PRIGOVORA
Članak 162.

Prigovor se podnosi ravnatelju škole pisano ili izjavom u
zapisnik u roku do 8 dana od dana primitka obavijesti o
izrečenoj pedagoškoj mjeri upozorenja.
ŽALBA
Članak 163.
Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole učenik odnosno roditelj ili
skrbnik ima pravo žalbe Ministarstvu znanosti i obrazovanja, sukladno odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom
postupku.
VIII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA

TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 164.
(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 165.
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.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 166.
(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.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 167.
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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 168.
(1) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
IX.

RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA

Članak 169.
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 170.
(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.
ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 171.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati na način predviđen člankom 127. ovoga Statuta u roku 7 dana od
povratka učenika na nastavu.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 172.
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 173.
(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 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
VIJEĆE RODITELJA
Članak 174.
(1) U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 175.
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku
školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u Vijeću 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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 176.
(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 Vijeće roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Članak 177.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.
(2) Članovi Vijeća roditelja biraju između sebe predsjednika i zamjenika 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.
OVLASTI VIJEĆE RODITELJA
Članak 178.
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
- 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.
X.

JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA

Članak 179.
(1) 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 odgojnoobrazovnog rada
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
(2) Za javnost rada odgovorni su predsjednik Školskog odbora i
ravnatelj.
XI.

POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE

Članak 180.
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 181.
(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. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAKONSKA OBVEZA
Članak 182.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se
ostvaruje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima
donesenim temeljem tog zakona.
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 183.
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 na jedan od sljedećih načina:
- 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 184.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je
podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 185.
(1) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji
najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(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 traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom,
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
(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.
(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka korisnik može povjereniku za informiranje izjaviti
žalbu u roku do 15 dana od dana dostave rješenja.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 186.
(1) Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Škole kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:

-

obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija i rješava pojedinačne zahtjeve za
ostvarivanje prava na pristup informacijama,
unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija
sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Škole,
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava
na pristup informacijama.
NADOKNADA

Članak 187.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju upravne pristojbe
već samo nadoknada stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Školski odbor na
prijedlog ravnatelja.
XIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 188.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 189.
(1) Nastavnici 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 sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada.
XIV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 190.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 191.
(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) U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
- za planiranje i izvršenje dijela proračuna
- za ustroj i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA
Članak 192.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu

donosi Školski odbor.

UPORABA DOBITI

Članak 193.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit
uporabiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim
aktom.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 194.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV. ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 195.
(1) Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće)
rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 196.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 197.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim statutom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 198.
(1) O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju
predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
(2) Na zapisnik iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odgovarajući
članci od 78. do 82. ovog statuta.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 199.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Opći akti Škole su:

Članak 200.

-

Statut
Pravilnik
Poslovnik
Odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA

Članak 201.
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
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 202.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 203.
(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.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 204.
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 205.
(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 206.
(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 207.

Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 208.
(1) Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole,
Klasa: 602-03/16-01/148, Urbroj:2129/20-16-1 od 14. svibnja 2016. godine.
Klasa:602-03/19-01/
Urbroj:2129/20-19-1

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Ivan Majić, prof.

_________________________________

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ________________., a stupio je na snagu
________________. godine.
RAVNATELJ:
_______________________

dipl.inž.

Jure Vujević,

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 Klesarske škole 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 Klesarske 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.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu
pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 3024318 i upisnik ustanova srednjeg školstva
kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
U Sklopu redovite djelatnosti škola provodi i program učeničkog doma, sve sukladno programu
verificiranom od strane nadležnog ministarstva.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost odgoja i obrazovanja obavlja kao javnu službu.
OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija temeljem Odluke Ministarstva prosvjete i športa
KLASA:________________,URBROJ:__________________,
od
____________________
godine.
Škola s učeničkim domom je pravni slijednik OOUR "OBRAZOVANJE I ODGOJ KADROVA ZA
INDUSTRIJU KAMENA I MRAMORA" osnovane odlukom 1007/91 od 05.12.1991.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je Klesarska škola.
Sjedište Škole je u Pučišćima, Novo riva 4.
ISTICANJE NAZIVA

Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.

PEČATI I ŠTAMBILJI

Članak 6.
U radu i poslovanju Škola koristi:
- dva pečata s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
natpis: Republika Hrvatska-Klesarska škola Pučišća, a u sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske
- dva pečata okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrže pun naziv i sjedište Škole
Štambilj četvrtastog oblika veličine 35 mm, na kojem je upisan naziv Škole te oznake i tekst
sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 7.
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 srednjeg školstva
te drugim posebnim propisima.
DAN ŠKOLE
Članak 8.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 30. rujna, i određen je godišnjim planom i programom rada Škole.
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE
Članak 9.
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 odredi Školski odbor.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 10.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Nastavničkog 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 11.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.

zamjene

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 12.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
•

Djelatnost odnosno program škole ostvaruje se na osnovi propisanog nastavnog plana i
programa,
• odgoj i obrazovanje učenika u programima trogodišnjeg i četverogodišnjeg trajanja za
stjecanje srednjeg stručnog obrazovanja u području rada graditeljstvo, geodezija i građevinski
materijali za zanimanja:
• Klesar (trogodišnji program)
• Klesarski tehničar (četverogodišnji program)
• srednje obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe:
• Klesar
• Klesarski tehničar
• Djelatnost učeničkog doma podrazumjeva organizaciju smještaja i prehrane,
• odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika, te ugostiteljsku djelatnost:
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanja i usluživanje pića i napitaka i
pružanja usluga smještaja, a prema kategorizaciji objekta u "Omladinski hotel".
• organizirani smještaj, prehranu, odgojni rad, kulturne i druge djelatnosti sa učenicima.

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA
Članak 13.
Djelatnost iz članka 12. ovoga statuta obuhvaća odgoj i obrazovanje redovitih
učenika i obrazovanje odraslih za stjecanje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i
nastavak školovanja. S ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja Škole obavlja djelatnost
temeljem nacionalnog Kurikula, strukovnog kurikula, nastavnog plana i programa te školskog
kurikula.
ŠKOLSKI KURIKUL I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 14.
Škola radi na temelju školskog Kurikula i godišnjeg plana i programa rada.
Školski Kurikul donosi se na temelju Nacionalnog Kurikula, Strukovnog Kurikula i nastavnog plana
i programa, kojeg donosi ministar znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar), a utvrđuje
dugoročne i kratkoročne planove i programe rada Škole s izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti.
Školski Kurikul donosi prema prijedlogu nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja
školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće godine.
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 stručnog usavršavanja i
osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.

Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog Kurikula,
prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi školski odbor najkasnije
do 30. rujna tekuće godine.
Godišnji plan i program rada i školski Kurikul 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 15.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Članak 16.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 15. Statuta imenuje Školski odbor na prijedlog Ravnatelja, a
prema Zakonu o strukovnom obrazovanju.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 član iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 član iz reda učenika, odnosno polaznika,
• 1 član iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog
vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih
predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Članak 17.
Prava i obaveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod poslodavaca,
utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave, a prema važećem planu i programu za pojedino
zanimanje.
Ugovor iz st. 1. ovog člana zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika te Hrvtaska obrtnička komora
za JMO zanimanja.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
RADNI TJEDAN
Članak 18.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 19.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi, praktične nastave, stručne prakse i seminara
prema nastavnom planu i programu i školskom Kurikulu.
Školska ustanova može provoditi eksperimentalni program kojim se provjerava vrijednost novih
obrazovnih sadržaja i/ili oblika i metoda rada i/ili nove nastavne opreme.

Eksperimentalni program sadrži:
• cilj, zadaću, obrazovne rezultate, sadržaj,
• mjesto i način izvođenja,
• vrijeme potrebno za realizaciju programa,
• prostorne, kadrovske i druge uvjete,
• način stručnog praćenja i vrednovanja programa,
• financijska sredstva potrebna za realizaciju programa.
Rješenjem kojim se odobrava provođenje eksperimentalnog programa može se odobriti i
korištenje odgovarajućih udžbenika.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 20.
Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog
Kurikula i nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i programom rada i školskim
Kurikulom Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 21.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno- obrazovnim
skupinama.
Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim programima obrazovanja na početku školske
godine, a sukladno zakonu, provedbeni propisima i Državnom pedagoškom standardu
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Odgojni rad u Domu organizira se po skupinama, a broj učenika u skupini propisan je pedagoškim
standradom.
DOPUNSKA, DODATNA I FAKULTATIVNA NASTAVA
Članak 22.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za
učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvan prosječne rezultate ili pokazuju interes
za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu. Škola će prema želji učenika
i mogućnostima Škole organizirati i fakultativnu nastavu.
Posebnu pomoć škola je dužna pružati djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj,
a ne znaju hrvatski jezik ili nedovoljno vladaju njime.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 23.
U školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim Kurikulom, godišnjim planom i programom rada te
programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 24.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima nastavničko
vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE

Članak 25.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa drugim školama i ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.
Članak 26.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja
lokalna strukovna i sektorska partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
Kurikula.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 27.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu škole i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se Pravilnikom o radu školske knjižnice.
ŠKOLSKA ZADRUGA
Članak 28.
Škola ima učeničku zadrugu „Kapitel“ osnovanu u skladu sa važećim propisima Republike
Hrvatske, a kao oblik izvannastavne aktivnosti.
Cilj zadruge je stavljanje u promet proizvoda i usluga koji su rezultat rada učenika, te provođenje
aktivnosti u svrhu promocije škole.
Sredstva ostvarena na takav način posebno se evidentiraju i upotrebljavaju se isključivo za rad
učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
ŠPORTSKI KLUBOVI I DRUŠTVA
Članak 29.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
IZLETI I EKSKURZIJE

Članak 30.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti prema utvrđenom godišnjem planu i programu rada te školskim
Kurikulom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog Kurikula, 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.
III USTROJSTVO ŠKOLE
Članak 31.
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 pomoćnotehničkih poslova.

Stručno-pedagoška služba Škole 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
Kurikulom.
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 32.
Škola obavlja djelatnost iz članka 12. ovoga statuta u sjedištu u Pučišćima.
KUĆNI RED ŠKOLE I UČENIČKOG DOMA
Članak 33.
Unutarnji rad i poslovanje Škole i učeničkog doma uređuje se Kućnim redom škole i Kućnim redom
učeničkog doma koje donosi Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom odnosno
Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom škole i učeničkog doma uređuju se:
•
pravila i obveze učenika u Školi i učeničkom domu, 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,
•
druga pitanja važna za unutarnji rad Škole
Školski odbor, nakon provedene rasprave na nastavničkom/odgajateljskom vijeću te vijeću
roditelja i vijeću učenika donosi etički kodeks neposrednih nositelja odgojnoobrazovne djelatnosti
u školi.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
IV.
TIJELA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 34.
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove školskog odbora imenuje i razrješava :
•
dva člana Nastavničko vijeće/Odgajateljsko vijeće, iz reda nastavnika
odgajatelja i stručnih suradnika,
•
jednog član Vijeće roditelja iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
•
tri člana samostalno imenuje osnivač.
•
jednog člana školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće, a ako u školi

nije utemeljeno radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju
radnici Škole neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o
radu i provedbenim propisima kojima je uređen 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. Mandat članu školskog
odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje
učenika u školi.
Svaki član školskog odbora može biti izabran za predsjednika, a do izbora predsjednika sjednicu
vodi najstariji član školskog odbora. Odluke školskog odbora pravovaljane su ako za njih glasuje
većina od ukupnog broja prisutnih članova.
ZAPREKE ZA ČLANSTVO U ŠKOLSKOM ODBORU
Članak 35.
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 NASTAVNIKA, ODGAJATELJA I
STRUČNIH SURADNIKA
Članak 36.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuju Nastavničko i Odgajateljsko vijeće iz reda
nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika, obavlja se na zajedničkoj sjednici tajnim glasovanjem.
Sjednicu Nastavničkog odnosno Ogateljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko 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 37.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik, odgajatelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki nastavnik, odgajatelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Kod predlaganja kandidata za članove školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja prema
stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice nastavničkog vijeća odnosno vijeća
roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj zastupljenosti kandidata te da predloženi kandidat
nije pravomoćno osuđen ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, a neka od kaznenih djela
propisanih zakonom, odnosno da ranije nije razriješen članstva u školskom odboru ili da nije bio
član školskog odbora koji je raspušten.
Članak 38.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu.
Članak 39.
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.
Kandidati se na glasačke listiće upisuju abecednim redoslijedom.
Članak 40.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Nastavničkog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 41.
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 42.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Izabrani su nastavnici ili stručni suradnici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova
nastavničkog vijeća.
Ako dva kandidata dobiju isti najveći broj glasova smatraju se izabranima. Ako tri ili više kandidata
dobiju isti najveći broj glasova izbor za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne
dobije veći broj glasova.
Nastavničko 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 Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dva člana iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika Nastavničko vijeće odlukom
imenovati u Školski odbor.

IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA RODITELJA
Članak 43.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u Školski
odbor.
Članak 44.
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 tajnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova izbor za te kandidate se ponavlja sve dok
jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

Nakon izbora, a većinom glasova nazočnih članova Vijeća roditelja, utvrđuje se jedan član iz reda
roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u Školski odbor.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 45.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora u roku do 15 dana saziva se
konstituirajuća sjednica školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu
do izbora predsjednika školskog odbora vodi najstariji član školskog odbora.
Članak 46.
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 47.
Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora i traje četiri
godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 48.
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj obaviještava osnivača u roku od pet dana od dana
konstituiranja.
PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 49.
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.
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 50.
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 51.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Školskog odbora.

Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, najstariji član otvara
sjednicu nakon čega Školski odbor na određuje osobu iz reda članova Školskog odbora koja će
predsjedavati sjednici.
SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 52.
Sjednice školskog odbora sazivaju se prema potrebi.
Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole, a prema potrebi mogu se održati i na
drugoj lokaciji.
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.
POZIV ZA SJEDNICU
Članak 53.
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.
Uz poziv dostavlja se i zapisnik sa prošle sjednice.
SJEDNICE ODRŽANE ELEKTRONSKIM PUTEM
Članak 54.
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 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 ili telefonske sjednice sastavlja se zapisnik u kojem se navode sva
očitovanja.
Ukoliko se članovi Školskog odbora ne očituju o prijedlogu u roku od sedam dana, smatra se da su
prihvatili prijedlog.
NAČIN RADA I ODLUČIVANJE NA SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 55.
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.
PREKID SJEDNICE
Članak 56.
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.
ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 57.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
PRAVO ODLUČIVANJA

Članak 58.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora.
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.
STEGOVNE MJERE
Članak 59.
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.
OPOMENA

Članak 60.

Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta
dnevnoga reda ili remeti rad sjednice.
Opomenu izriče predsjedavatelj.
ODUZIMANJE RIJEČI

Članak 61.
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.
Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
UDALJAVANJE SA SJEDNICE
Članak 62.
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.
Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče jednoglasno školski odbor.
Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostor u kojem
se održava sjednica.
Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 63.
Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema
utvrđenom 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.
ZAPISNIK

Članak 64.
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 65.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime
predsjedavatelja, broj članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano
odlučivanje
predloženi i usvojeni dnevni red
tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje
su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika

•
potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 66.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan primjerak
ravnatelju, a jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 67.
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 68.
Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 69.
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.
Skraćeni zapisnik koji se odnosi na sve radnike i učenike Škole objavljuje se na mrežnoj stranici
škole.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 70.
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 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
registriranog i arhivskog gradiva.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK
Članak 71.
Primjedbe na zapisnik iz članka 54. 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 72.
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 73.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za
rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 74.
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 prema općim propisima
obveznog prava.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
PRESTANAK MANDATA I RAZRJEŠENJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
Kada pojedinom članu Školskog odbora 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 primjenjuju se odgovarajućeži članci ovoga statuta za članove Školskog
odbora koja imenuju Nastavničko vijeće/Odgajateljsko 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 76.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika i iz reda
roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku, odgajatelju 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
nastavnika 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. 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.

9. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog
odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika
može dati najmanje desetina članova Nastavničkog vijeća/Odgajateljskog vijeća, a prijedlog za
razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predložiti najmanje dva člana Vijeća
roditelja.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA I RAZRJEŠENJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 77.
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 78.
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 79.
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 Kurikul na prijedlog Nastavničkog 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
prema internom aktu škole, a prema važećem zakonu

- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine prema internom aktu škole, a prema
važećem zakonu
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Škole,
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge 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,
- osniva učeničke klubove i zadruge
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
UVJETI

Članak 80.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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.
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 81.
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 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 83.
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 84.
Dodatne kompetencije iz članka 83. ovog statuta u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji
su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na sljedeći način:
- znanje engleskog jezika :

0 bodova – nema dokaza
1 bod uz predloženi dokaz
- osnovne digitalne vještine: 0 bodova – nema dokaza
1 bod uz predloženi dokaz
- Iskustvo rada na projektima: 0 bodova – nema dokaza
1 bod za svaki projekt

Članak 85.
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 Nastavničkom 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 86.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova Nastavničkom vijeću/Odgajateljskom 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 87.
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
Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća/Odgajateljsko vijeće vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 88.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 86. stavcima 6. i 7. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
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.
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 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 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 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.
Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od
prijavljenih kandidata ne bude izabran

• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika,
odgajatelja ili stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom kandidatu za
ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
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 nastavnika ili stručnog suradnika ima pravo na mirovanje
ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 93.
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 Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
Kurikula,
- 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
-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,
- imenuje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje i vrši neposredni
nadzor nad radom Povjerenstva
- izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
-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,
- upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
- brine i odgovara za sigurnost učenika, nastavnika, 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 prema Internom aktu škole
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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 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.
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 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 Škole
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.

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 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. 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
nastavnika i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti
ravnatelja raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja.
NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 104.
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.
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.
VI. TAJNIK ŠKOLE

Članak 105.

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 106.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.
VODITELJ DOMA
Članak 107.
Škola ima voditelja učeničkog doma.
Voditelj doma može biti nastavnik, odgajatelj i stručni suradnik.
Voditelj doma:
-

koordinira rad s ravnateljem Škole
predlaže godišnji program rada učeničkog doma, koji je sastavni dio
godišnjeg plana rada Škole.
saziva sjednice odgajateljskog vijeća i predsjedava im
surađuje s odgajateljskim vjećem kod predlaganja domskog Kurikula
surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
osigurava dostupnost domskog Kurikula učenicima i roditeljima
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Stručna tijela Škole su:
•
•
•

Članak 108.

nastavničko vijeće
odgajateljsko vijeće
razredno vijeće

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Članak 109.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Nastavničko 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 Kurikul,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odlučuje o zahtjevu roditelja odnosno učenika o promjeni programa ili 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,
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- 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,
- odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje školske ili
stručne spreme
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
ODGAJATELJSKO VIJEĆE
Članak 110.
(1) Odgajateljsko vijeće čine svi odgajatelji, voditelj doma i ravnatelj škole i doma.
(2) Odgajateljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te
promicanjem odgojno-obrazovnog rada Doma
- predlaže domski Kurikul
- donosi fakultativni dio odgojno-obrazovnog plana i programa
- ustrojava odgojno-obrazovne grupe
- predlaže imenovanje voditelja odgojno-obrazovne grupe
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- obavlja druge poslove utvrđene propisima: općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE

Članak 111.

Razredno vijeće čine nastavnici 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 Kurikula
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika

- u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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
Članak 112.
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 i školskog Kurikula u
svom razrednom odjelu
• prati život i rad učenika .
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
• predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
• 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 nastavničkom vijeću i ravnatelju
Škole
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike/udomitelje 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
• razrednici vode evidenciju u e – Matici i e-Dnevniku
• obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.
Članak 113.
Na sjednicama Nastavničkog, Razrednog i Odgajateljskog 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 114.
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 115.
Nastavnici, odgajatelji, 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
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NAPREDOVANJE U STRUCI
Članak 116.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Nastavnici, 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 117.
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 118.
Pravilnikom o radu Škole i Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju
kandidata detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz radnog
odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
RAD NA PROJEKTIMA
Članak 119.
Ravnatelj Škole može, uz suglasnost školskog odbora, omogućiti radniku Škole obavljanje poslova
na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije, a prema čl. 99.a Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
IX. UČENICI
UPIS UČENIKA

Članak 120.

Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu koja se
objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i osnivača..
Prijave i upis u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o
upisu.
Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog
obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu.
Članak 121.
Dom upisuje učenike na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu objavljenim za svaku
školsku godinu.
Članak 122.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do dana upisa.

Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života do dana upisa
uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz odobrenje Ministarstva.
NATJEČAJ

Članak 123.

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama srednje škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Natječaj sadrži:
-

program obrazovanja u koji se učenik upisuje
broj učenika koje će Škola odnosno Dom upisati prema odluci o upisu
uvjete upisa i potrebnu dokumentaciju
kriterije za izbor kandidata
način i postupak provođenja natječaja
druge okolnosti vezane za upis i izbor kandidata.

IZBOR KANDIDATA ZA UPIS

Članak 124.

Izbor kandidata prijavljenih na natječaj za upis u Školu/Dom zasniva se:
- na uspjehu u prethodnom obrazovanju
- na sposobnostima i sklonostima kandidata prema obilježjima obrazovnih
programa Škole.
- učenici koji su upisani u prve razrede i uredno podnijeli prijavu za dom imaju
prvenstvo za upis
- učenici korisnici doma dužni su predati zahtjev do 15. srpnja tekuće godine
Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.
NASTAVAK ŠKOLOVANJA UČENIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE
Članak 125.
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 odnosno 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 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 126.
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.
Iznimno od stavka 1. ovog 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.
O zahtjevu odlučuje Rješenjem Nastavničko vijeće/Odgajateljsko vijeće, a odluka ne smije utjecati
na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim
standardima.
Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom 1. ovog
članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje Rješenjem Nastavničko vijeće koje može utvrditi razlikovne i dopunske ispite,
njihov sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
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.
Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 4. ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri
godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje
u statusu redovitog učenika.
STATUS UČENIKA

Članak 127.

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,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,
-učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka od godine
dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Članak 128.
Iznimno, status redovitog učenika može se produžiti najviše za dvije godine zbog:
•
iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
•
bolest učenika,
•
roditeljstvo učenika,
•
kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
O produženju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog vijeća.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao Kurikul za stjecanje iste
kvalifikacije. Ukoliko je Kurikul izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno
obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole (razrednog vijeća – redoviti učenik), na temelju kojih
će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Članak 129.
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, 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 odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, nastavnicima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute, nastavnika, odgajatelja, 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 130.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan škole kod drugog poslodavca,
utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična nastava,
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika i Obrtnička komora Splitskodalmatinske županije.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST UČENIKA
Članak 131.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
Nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati mjere radi
zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog, seksualnog 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 132.
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.
Članak 133.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,

– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Nastavničko 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 nastavniku 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 Nastavničkom 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 134.
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 132. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave 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.

OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 135.
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 nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom
odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja, odnosno nastavnika određenog nastavnog predmeta,
odnosno razrednika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili
stručnog
suradnika kojeg odredi ravnatelj.
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 136.
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 Nastavničkom

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 Nastavničko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i nastavnika 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.
Članak 137.
Ispit iz članka 136. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Nastavničko 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 138.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 139.
Učenici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pohađati nastavu i biti ocijenjeni iz jednog ili više
predmeta (30% fonda sati) 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 Nastavničko vijeće.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od dva ispita.
Članak 140.
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, a opravdani razlozi su:
•
•
•

bolest u dužem trajanju
izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.

Članak 141.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može njegov zahtjev odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga
spriječenosti pristupanja ispitu.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Članak 142.
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 Nastavničko 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 nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
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 143.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih predmeta,
upućuju se na ponavljanje razreda.
POPRAVNI ISPIT

Članak 144.

Nastavničko 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 145.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač –nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – nastavnik istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže popravni
ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 146.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
OSLOBAĐANJE UČENIKA OD SUDJELOVANJA U NASTAVNOM PREDMETU ILI
AKTIVNOSTI

Članak 147.
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 Nastavničko 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 148.
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 Nastavničkog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 139. ovog statuta.

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 149.
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi/Domu i
izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Članak 150.
Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
- usmene pohvale
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Nagrade su:
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
- novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 151.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici, kolegijalna
tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik/voditelj odgojne skupine.
Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće/odgajateljsko vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće/odgajateljsko vijeće.
Učenika za nagradu ravnatelju predlaže Nastavničko vijeće Škole.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
Članak 152.

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 U DOMU
Članak 153.
Pedagoške mjere u domu izriču se temeljem važećeg Kućnog reda učeničkog doma.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA RAZREDNOG ODJELA
Članak 154.
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 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.
BLAGAJNIK RAZREDNOG ODJELA
Članak 156.
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.
VIJEĆE UČENIKA

Članak 157.

Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj ili stručni suradnik prema odluci ravnatelja.
Navedena osoba 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 158.
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, 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
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i zadruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
Članak 159.
Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama
učenika.
Školski odbor, razredno i nastavničko 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 160.
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 161.
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 162.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom rada i školskim Kurikulom 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 163.
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.
Članak 164.
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
•
i drugih aktivnosti učenika.

XII. VIJEĆE RODITELJA
USTROJ VIJEĆA RODITELJA
Članak 165.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA
Članak 166.
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.
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.
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 167.
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 168.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA RODITELJA
Članak 169.
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

Članak 170.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog Kurikula, godišnjeg plana i programa rada Škole
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog Kurikula, 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 171.
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 172.
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 173.
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 nastavnici
i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
SINDIKAT

Članak 174.

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 175.
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 176.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup radnika saziva
ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva 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 177.
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
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

Članak 178.

- 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 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.
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 180.
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.
Nastavnici su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE

Članak 181.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 182.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, 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 183.
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 184.

Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
Članak 185.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.

XVIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 186.
Nastavničko vijeće, razredno vijeće, odgajateljsko 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.
SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 187.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 188.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije određeno.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 189.
O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnik je predsjedavatelj sjednice dužan dostaviti Ravnatelju.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 190.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XIX. ORGANIZIRANJE SIMPOZIJA KAMENA
Članak 191.
Škola može organizirati Simpozij kamena kojim se promovira škola i upotreba kamena i okuplja
sve relevantne pravne i fizičke osobe.
Škola može dodijeliti nagrade pravnim i fizičkim osobama posebno zaslužnim za promoviranje
kamena i upotrebe kamena u različitim područjima. Natječaj za nagrađivanje kao i dodijela
nagrada određeni su posebnim Pravilnikom Škole.

XX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA
OPĆI AKTI
Pored statuta Škola ima ove opće akte:

Članak 192.

Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o radu školske knjižnice
Kućni red škole
Kućni red učeničkog doma
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registriranog gradiva
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata
Odluku o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o radu školske kuhinje
Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za posebne doprinose u
promociji kamena i upotrebi kamena u njihovim ostvarenjima
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 193.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici 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 194.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 195.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku 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 196.
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 197.

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

XXI. NADZOR
NADZOR NAD ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA
Članak 198.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave Splitsko-dalmatinske
županije u skladu sa zakonskim odredbama.
INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 199.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

NADZOR NAD STRUČNIH RADOM

Članak 200.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
FINANCIJSKI NADZOR

Članak 201.
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 202.
Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegova
stupanja na snagu.
Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi odredbe postojećih općih
akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 203.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole _______________.
(KLASA: ____________;URBROJ: ________________) i Izmjene i dopune Statuta od
_______________ (KLASA: _____________; URBROJ: _______________).
Članak 204.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost ________________________________ na sjednici
održanoj _____________________
(2) Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole _______________________ a stupio je na
snagu ________________________

Predsjednik Školskog odbora:

Ravnateljica Škole:
KLASA:
URBROJ:
Pučišća,

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 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), a uz
prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije, Klasa:____________________________
Urbroj: _____________________, od _________________2019. god., Školski odbor
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE, SPLIT na sjednici održanoj ____________________
donio je

S T A T U T
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE
I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ
Članak 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 Turističko-ugostiteljske škole, Split (u daljem:
Škola).
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.
Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu, te u zajednički
upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva ministarstva nadležnog za obrazovanje (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo).
OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je Turističko-ugostiteljska škola, Split.
Sjedište Škole je u Splitu, Antuna Gustava Matoša 60.
Škola je Odlukom nadležnog Ministarstva Klasa:602-03/18-03/00117, Urbroj: 533-05-18-0047 od
20. srpnja 2018. god. imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom
obrazovanju u sektoru turizma i ugostiteljstva.
SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska
PEČATI I ŠTAMBILJI

Članak 6.
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 okruglog oblika, promjera 33 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. štambilj četvrtastog oblika dužine 67 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.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno i financijsko
poslovanje.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole koji se svake godine obilježava na Svjetski dan turizma 27. rujna.
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 te u postupku utvrđivanja
odgovornosti Škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik Školskog odbora ili osoba koju
on pisano opunomoći.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

DJELATNOST
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.
Škola može izvoditi nastavne planove i programe iz sektora turizma i ugostiteljstva:
- hotelijersko-turistički tehničar
- turističko-hotelijerski komercijalist
- konobar
- kuhar
- slastičar
- brodski kuhar
- pomoćni kuhar
- pomoćni konobar
- pomoćni kuhar i slastičar
Škola izvodi nastavne planove i programe u četverogodišnjem i u trogodišnjem trajanju čijim
završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu, odnosno nižu stručnu spremu u
programima pomoćni kuhar i slastičar - TES i pomoćni konobar- TES.
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•

srednje obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe te prekvalifikacije u
zanimanja:
- hotelijersko-turistički tehničar
- turističko-hotelijerski komercijalist
- konobar
- kuhar
- slastičar
- brodski kuhar

•

programe usavršavanja:
- kuhar specijalist
- konobar specijalist
- slastičar specijalist
- kuhar specijalist za dalmatinsku kuhinju
- kuhar specijalist za hladna predjela
- kuhar specijalist za jela od tjestenine i riže
- kuhar specijalist za topla predjela
- kuhar specijalist za priloge, variva i garniture
- barmen
- sommelier
- flamber
- voditelj odjela hrane i pića
- i dr.programe po dobijanju odobrenja nadležnog Ministarstva

•

programi osposobljavanja za:
- barmen
- sommelier
- jednostavne poslove u zanimanju konobar
- jednostavne poslove u zanimanju kuhar
- jednostavne poslove u zanimanju slastičar
- poslove priprematelja pizza
- poslove sobarice
- obavljanje poslova u prijamnom odjelu hotela
- i dr. programe po dobijanju odobrenja nadležnog Ministarstva

Škola može obavljati i ugostiteljsku djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka: pripremanje hrane za potrošnju na drugom
mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).
Škola može obavljati poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika u skladu s
odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i
Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.
Škola može obavljati i neformalna obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju
odraslih, a radi osposobljavanja odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za
osobni razvoj.
Škola obavlja i druge programe za koje dobije odobrenje nadležnog Ministarstva za poslove
obrazovanja odraslih po odobrenju za izvođenje programa.
SAMOVREDNOVANJE I VANJSKO VREDNOVANJE
Članak 10.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i sudjelovati u postupku vanjskog vrednovanja.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Školski odbor, ima 7 (sedam) članova i to:
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• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
• 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog
vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih
predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status redovnog
učenika i traje do 31. kolovoza tekuće školske godinu u kojoj je prestao status redovnog učenika
u Školi.
Članovima Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka mandata
Povjerenstva za kvalitetu.
Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od 4 godine ako to sami zatraže
ili ako njihovo razrješenje zatraži tijelo koje ih je predložilo

ŠKOLSKI KURIKULUM, GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I KURIKULUM USTANOVE
Članak 11.
Škola odgoj i obrazovanje temelji na nacionalnom kurikulumu, strukovnom kurikulumu, školskom
kurikulumu, nastavnim planovima i programima i godišnjem planu i programu rada.
Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja Školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće 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 najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim
stranicama u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti
elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće
godine.
Škola je dužna donijeti i kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje do 31.kolovoza tekuće
godine prije početka školske godine u kojoj se počinje primjenjivati.
RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola radi u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s Godišnjim planom i programom
rada.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu i
Školskom kurikulumu.
PROVEDBA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI
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Članak 14.
Prava i obveze Škole, učenika i poslodavca iz provedbe praktične nastave i vježbi koje se
izvode kod poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi praktične nastave.
Ugovore iz stavka 1. ovoga članka zaključuje Škola, poslodavac kod kojeg se vrši
praktična nastava i punoljetni učenik odnosno roditelj/staratelj učenika mlađeg od 18 godina.
Škola je dužna voditi evidenciju o zaključenim ugovorima.
Škola je dužna voditi evidenciju i dokumentaciju o obavljanju praktične nastave i vježbi kod
poslodavca.
Evidencija obvezno mora sadržavati:
• podatke o poslodavcu kod kojeg se obavlja praktična nastava ili vježbe
• dokumentaciju o zdravstvenoj sposobnosti učenika odnosno polaznika
• dokaze o osposobljenosti za rad na siguran način
• ugovor s poslodavcem
• evidenciju ispunjavanja ugovorenih obveza
• evidenciju ostvarenja tog dijela kurikuluma
Sadržaj i oblik obrazaca iz ovoga članka donosi ministar.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 15.
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.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu sa Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti Škole.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 16.
Nastava se u Školi organizira po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i obrazovnim
skupinama.
Razredni odjeli u Školi ustrojavaju u pravilu prema istim programima obrazovanja.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 17.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za
učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju iznadprosječne rezultate ili pokazuju
interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastave.

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI, UČENIČKA ZADRUGA
Članak 18.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom
rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Škola ima učeničku zadrugu pod nazivom „Porat“.
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Učenička zadruga može stavljati u promet proizvode koji su rezultat rada učenika, a sredstva
ostvarena na takav način moraju se posebno evidentirati i upotrijebiti isključivo za rad učeničke
zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada Škole.
Škola ima školski sportski klub pod nazivom „Spinut“
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti Nastavničko vijeće može na njegov zahtjev
priznati kao ispunjavanje školskih obveza, ako su te aktivnosti u svezi sa školskim kurikulumom.
IZBORNI I FAKULTATIVNI PREDMETI
Članak 19.
Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja
tekuće godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji
se mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati
mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola, obuhvaćaju
nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole.
Ako se učenik Škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele
nastavne godine.
Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno informirati roditelje i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
Škola ima knjižnicu koja ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
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 drugih
oblika odgojno - obrazovnog rada, administrativno - stručnih, računovodstveno - financijskih
i pomoćno - tehničkih poslova.
KUĆNI RED I ETIČKI KODEKS
Članak 22.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu kojim 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 škole
• pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije,
neprijateljstva i nasilja
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• način postupanja prema imovini.
Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor nakon održane rasprave na Nastavničkom vijeću,
Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom 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. ŠKOLSKA TIJELA

1. UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 23.
Školom upravlja školski odbor koji ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
• Nastavničko vijeće - dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
• Vijeće roditelja - jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
• osnivač - tri člana, samostalno
• 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 24.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog 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 2. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije isteka mandata Školskog
odbora.

KANDIDATURA
Članak 25.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, odnosno Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za člana
Školskog odobra.
Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja,
predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća odnosno Vijeća roditelja mora voditi računa 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. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
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srednjoj školi, odnosno da ranije nije razriješen članstva u Školskom odboru ili da nije bio član
Školskog odbora koji je raspušten.
Popis kandidata za Školski odbor koji su prihvatili kandidaturu odnosno istaknuli osobnu
kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu prezimena.
POSTUPAK IZBORA
Članak 26.
Za provođenje izbora, Nastavničko vijeće odnosno Vijeće roditelja imenuje Izborno povjerenstvo
koje vodi zapisnik o izborima, a čine ga predsjednik i 2 člana.
Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima čiji broj mora biti jednak broju nazočnih birača, a
izrađuje ih Izborno povjerenstvo nakon utvrđivanja popisa kandidata.
Glasački listić mora sadržavati: naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove
Školskog odbora, broj kandidata koji se biraju u Školski odbor, ime i prezime kandidata, a
ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Glasa se na način da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata, a glasački listić na
kojemu je zaokruženo više od propisanog broja rednih brojeva ili nije zaokružen niti jedan redni
broj smatrat će se nevažećim.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila većina članova Nastavničkog
vijeća odnosno Vijeća roditelja.
IZBOR KANDIDATA
Članak 27.
Za kandidate za članove Školskog odbora izabrani su i imenovani nastavnici i stručni suradnici
koji su dobili, odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog
vijeća, odnosno 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.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 28.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s
popisom imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se bez odgode ravnatelju.

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 29.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu do izbora predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog
odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 30.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
• izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
• verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora
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•

izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
VERIFIKACIJA MANDATA

Članak 31.
Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta
pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje 4
godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu ponovno biti birane odnosno imenovane.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 32.
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.
Predsjednik školskog odbora:
• predstavlja Školski odbor
• saziva sjednice Školskog odbora i predsjedava im
• transparentno 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.
Na zamjenika predsjednika Školskog odbora primjenjuje se stavak 5. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 33.
Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
• ako sam zatraži razrješenje (podnese ostavku),
• na prijedlog ravnatelja,
• kada mu kao nastavniku ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
• kada 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
• kad 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,
• kada je lišen prava na roditeljsku skrb,
• 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,
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•

u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

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 34.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne
obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga
obavlja na način koji onemogućuju redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Nadležno tijelo Ureda državne uprave u županiji dužno je raspustiti Školski odbor u slučajevima
utvrđenim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 35.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
školski odbor, ako je svoje ovlasti ostvaruje sukladno Zakonu.
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 načina koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti škole.
RADNA TIJELA
Članak 36.
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.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 37.
Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjernstvu 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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 38.
Školski odbor:
•

imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost resornog ministra,
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razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
Statuta,
donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
donosi druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja,
donosi Godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo
izvršavanje,
donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja
Vijeća roditelja,
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnos u 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 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 osnovu javnih ovlasti,
osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
osniva učeničke klubove i udruge,
odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad
100.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost osnivača,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi,
predlaže osnivaču statusne promjene,
predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole,
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
odlučuje o namjeni sredstava koja uplaćuju roditelji odnosno učenici,
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim statutom i drugim
općim aktima Škole.

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 39.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik školskog odbora.
Sjednice Školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3 dana
prije održavanja sjednice, a poziv se može dostaviti: pisanim putem, telefonom, telefaksom ili
elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u iznimno hitnim slučajevima održati telefonskim putem.

11

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje tri člana
Školskog odbora, ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje
Školskog odbora.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik odbiju zakazati sjednicu, a radi
se o potrebi hitnog odkučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanje redovite
djelatnosti, odnosno zakonitost rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 40.
Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog
odbora.
Ako pojedini član Školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti nazočna na
sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu, a o prijedlogu odlučuje Školski odbor.
Kada se na sjednicama Školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz
nazočnost članova.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle
sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 41.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
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 ili protiv prijedloga odluke,
rješenja ili zaključka.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga
akta za koji glasuju.
ZAPISNICI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 42.
O radu sjednice Školskog odbora tajnik škole vodi zapisnik kojega potpisuju predsjedavatelj
sjednice i zapisničar.
Po jedan primjerak zapisnika obavezno se dostavlja predsjedniku i članovima Školskog odbora
uz poziv i materijal za narednu sjednicu, jedan primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u
pismohrani škole.
Svaki član može tražiti ispravak dijela zapisnika koji se odnosi na njegovo izlaganje ili raspravu.
O zahtjevu člana za ispravkom odlučuje Školski odbor.
Zahtjev, odluka Školskog odbora i ispravak unose se kao dodatak zapisniku.
Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
PRAVA I OBVEZE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 43.
Član Školskog odbora ima prava i dužnosti:
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• 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.
• tražiti od ravnatelja obavijesti ili na uvid materijale koji su mu potrebni u odlučivanju
Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.
Član Školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koje
dozna u obavljanju dužnosti člana, u protivnom je odgovoran Školi prema općim propisima
obveznog prava.
Članak 44.
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 45.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove roditelja,
objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 46.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost 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.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 47.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor, najkasnije 2
mjeseca prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana
za ravnatelja.
Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja
odlučuje Školski odbor.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati,
dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na
natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta
koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili kod javnog bilježnika ovjerenoj preslici, te
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.
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
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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.
NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 48.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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
čl. 157. stavaka 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 (8) 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.
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Članak 49.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja obvezan je svu natječajnu dokumentaciju, kojom se
dokazuje ispunjenost traženih uvjeta, dostaviti u izvorniku i/ili u preslici ovjerenoj od strane
javnog bilježnika.
U slučaju da natječajna dokumentacija ne bude dostavljena u traženom obliku iz stavka 1. ovoga
članka, osoba koja je podnijela takvu prijavu na natječaj za ravnatelja neće se smatrati
kandidatom prijavljenim na natječaj te se njegova prijava neće razmatrati.
Za kandidata koji bude imenovan za ravnatelja Škola će, prije sklapanja ugovora o radu,
sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji odnosno
drugom važećem propisu, pribaviti posebno uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti za
kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim obvezne natječajne dokumentacije, priložiti
i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.
Program rada treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, financijski plan, vremenski plan, projekte i
ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom razdoblju.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 50.
Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole iste se urudžbiraju neotvorene odnosno
datum prijema, klasa i urudžbeni broj stavljaju se na zatvorenu kovertu.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja
te utvrđuje:
• je li prijava dostavljena u propisanom roku,
• ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
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•
•

je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 49. ovoga
Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 51.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici
Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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. iskustva na projektima (dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom
o radu na projektima)
Svi dokazi iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Dodatne kompetencije iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s dostavljenim dokazima kandidata
koji su se prijavili na natječaj,svaki član Školskog odbora pojedinačno boduje na sljedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :
- 1 bod (ima dokaz o poznavanju stranog jezika neovisno o razini)
- 0 bodova (nema dokaza o poznavanju stranog jezika)
2. osnovne digitalne vještine:
- 1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
- 0 bodova (nema dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima:
- 1 bod (ako ima priložen dokaz),
- 0 bodova (ako nema priložen dokaz).
LISTA KANDIDATA
Članak 52.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kanididata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom 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 Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno Skupu (zboru) radnika
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i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak
najveći broj bodova.
Iznimno od stavka 3. 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 5. ovoga 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.
U slučaju više kandidata s jednakim brojem bodova na Listu kandidata navode se abecednim
redom prezimena i imena.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA
RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 53.
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
Nastavničkog vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika, kandidati s Liste
kandidata predstavljaju program rada za mandatno razdoblje u trajanju od najduže 20 minuta po
kandidatu.
Program rada kandidata koji je spriječen nazočiti na sjednici Školskih tijela pročitat će
predsjedavatelj sjednice.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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.
GLASOVANJE
Članak 54.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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.
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Glasački listići izrađuju se abecednim redom prezimena kandidata i ovjeravaju pečatom Škole, a
broj glasačkih listića mora biti jedanak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog 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.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika.

Članak 55.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup
(zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 53. stavaka 7. ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se utvrđuje ime i prezime kandidata koji je dobio najveći broj glasova i on obvezuje
članove Školskog odbora da na sjednici Školskog odbora u postupku imenovanja ravnatelja
glasuju prema utvrđenom stajalištu tijela koje ih je izabralo u Školski odbor.
Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća,Vijeća roditelja odnosno
Skupa(zbora) radnika, a dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 56.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora)
radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem programa
rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog
broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Za imenovanog ravnatelja, Škola dostavlja obrazloženi zahtjev nadležnom ministru za dobivanje
suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog
ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od
dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti
jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje
ravnatelja.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 57.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet godina.
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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 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 58.
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 59.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u
drugim slučajevima:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
• kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
• kada ravnatelj bude razriješen,
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika ili
stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti iz članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba kojoj
je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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 nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o radu
mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.
Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu
dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja
dužnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u postupku i
rokovima utvrđenim ovim člankom Statuta.
OVLASTI RAVNATELJA
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Članak 60.
Ravnatelj:
• predlaže statut i druge opće akte te godišnji plan i program
• predlaže financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun
• 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
• surađuje s Nastavničkim vijećem kod predlaganja Školskog kurikuluma
• 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 elektronsku maticu
• 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
• osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
• dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja Godišnji plan i program
rada i Školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine
• 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,
• rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,
• određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
• izdaje nastavnicima 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
• imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u
Školi
• 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
• 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
• 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
pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna
• dostavlja uredu državne uprave Statut u roku do osam dana od dana donošenja
• izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog odbora
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• 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. 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,
• 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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.
ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 61.
Ravnatelj je samostalan u radu, a za svoj rad odgovoran je Školskom odboru i osnivaču.
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 62.
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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog
gubitka radne sposobnosti
• otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 63.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
• ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
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•

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 64.
Školski odbor može razriještiti 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
razriještiti ravnatelja.

Članak 65.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 63. stavak 2. točka 1. ovog Statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 66.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 63.
stavku 2. podstavku 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od
ravnatelja da se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 63. stavku 2.
podstavku 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
proitv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Članak 67.
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
63. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 68.
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 valjanosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe
toga akta.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 69.
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U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru škole
zamjenjuje osoba koju iz reda Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor, a koja nije član
Školskog odbora.
Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko on nije
u mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor mora utvrditi da li je predložena osoba suglasna da zamjenjuje ravnatelja u
njegovoj odsutnposti.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja 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 Nastavničkog vijeća.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 70.
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 propisane Pravilnikom o djelokrugu rad tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.

3. STRUČNA TIJELA

Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Članak 71.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 72.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
• predlaže u suradnji s ravnateljem Školski kurikulum,
• sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole,
• skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
• 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,
• donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
• organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
• predlaže imenovanje razrednika,
• predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,

22

odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je
završio obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa,
• sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih
voditelja,
• odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
• imenuje povjerenstva za polaganje ispita za koje je ovlašteno
• utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine
imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
• određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole,
• zauzima stajalište u postupku imenovanja ravnatelja Škole te se pisanim zaključkom
očituje Školskom odboru o tome sukladno odredbama Statuta Škole,
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
• odlučuje o pohvalama,
• izriče pedagošku mjeru opomene pred isključenje, te odlučuje o njenom ukidanju
• predlaže ravnatelju pedagošku mjeru isključenja iz Škole,
• obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova javnim glasovanjem, osim u
slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
U slučaju spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog suradnika
koji će predsjedavati sjednici Nastavničkog vijeća za vrijeme njegove odsutnosti.
•

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 73.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 zadaća,
• utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog,
predmeta o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,
• surađuje s Vijećem učenika,
• utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika,
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu
svrhu surađuje s razrednikom,
• odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
• predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
• izriče pedagošku mjeru ukor za koje je ovlašteno,
• skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
• utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
• upućuje na predmetni i razredni ispit
• obavlja i druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
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Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog, voditelj smjene i ravnatelj
Škole.
RAZREDNIK
Članak 74.
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 i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu,
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije,
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
• podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
učenika, razrednog odjela u učenju i vladanju,
• poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza,
• predlaže ocjenu učenika iz vladanja,
• izračunava i priopćuje učeniku opći uspjeh,
• skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
• organizira roditeljske sastanke,
• vodi zapisnike svih razrednih i roditeljskih sastanaka, te individualnih razgovora s
roditeljima,
• skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj
obradi,
• pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
• predlaže pedagoške mjere i odlučuje o izricanju i ukidanju pedagoške mjere
opomena,
• odgovara za rad i pravodobno izvršenje svojih i obveza Razrednog vijeća,
• obavlja i druge poslove sukladno ovim Statuom i drugim općim aktima Škole.

V. RADNICI
RADNICI ŠKOLE
Članak 75.
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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni radnici koji obavljaju administrativnostručne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 76.
Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
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U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Pravilnik o kućnom redu.
Etički kodeks iz stavka 3. ovog članka donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
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 5. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno tijelo.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 77.
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 ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano
opunomoći.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i godišnjim planom i
programom rada Škole.

Članak 78.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se zakonskim i podzakonskim propisima i
drugim općim aktima koji reguliraju to pitanje.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA

Članak 79.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu koju donosi
Ministar za svaku školsku godinu, temeljem prijedloga Škole i suglasnosti osnivača..

NATJEČAJ
Članak 80.
Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama
te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 81.
U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.

25

U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje Školskog
odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA
U ŠKOLI
Članak 82.
Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 83.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje ili
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA I PROMJENA PROGRAMA
Članak 84.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do
početka drugog polugodišta.
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.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj
školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni
program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu
odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih
ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita
određuje Nastavničko vijeće.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će drugu
školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam
dana prijepis ocjena.
Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana
od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
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Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti promjena
upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti
obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg
učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog
postupka Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i
strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.

NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 85.
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni
program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog
programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno
dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar Pravilnikom.
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih
razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju
iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Članak 86.
Škola, ako organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, obvezna je do 15. lipnja
tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama programe obrazovanja za
stjecanje više razine kvalifikacije.
Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske
godine podnijeti Nastavničkom vijeću Škole pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je
obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i
svjedodžbe o završenom obrazovanju.
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik
mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne
pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.
Ovisno o broju utvrđenih razlikovnih i/ili dopunskih ispita, učenik se može odmah integrirati u
razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, ili tijekom
prve školske godine polagati samo razlikovne i/ili dopunske ispite te se u drugoj školskoj godini
integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, o
čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu
putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za obrazovanje i
Škole.
Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje prijavnicom koja je dostupna na
mrežnim stranicama Ministarstva i Škole.
Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje Nastavničko vijeće, a iste
je Škola dužna do 30. rujna tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama kao i
raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada.
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PREKID, NASTAVAK OBRAZOVANJA I PONAVLJANJE RAZEDA
Članak 87.
Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja
prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
Tijekom srednjeg obrazovanja učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
To pravo učenik tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva puta, osim učenika koji
pohađa program za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja koji to pravo može koristiti samo
jedanput.
Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki
razred upisati dva puta.
Iznimno od stavka 4. Ovoga članka, u opravdanim slučajevima učenik može i više od dva puta
upisati isti razred uz suglasnost ministra.

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 88.
Učeniku prestaje status redovitog učenika:
• na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
• kada se ispiše iz Škole,
• kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
• godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
upisanoga obrazovnog programa ali nije položio državnu maturu, odnosno
izradio ili obranio završni rad.
Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status
redovitog učenika najviše za dvije godine.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
• iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
• bolest učenika,
• roditeljstvo učenika,
• kategoriziranost sportaša prema Zakonu o sportu.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovnog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje
iste kvalifikacije.
Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih i prijedlog stručnog tijela Škole (Nastavničkog vijeća), na temelju kojih će
donijeti odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika, odnosno polaznika.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 89.

Prava učenika su:
• sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
• pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
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pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu,
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na pomoć drugih učenika Škole,
pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskim tijelima,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada,
raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada,
birati i biti biran za predsjednika razrednog odjela,
birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika,
sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati
mišljenja o primjeni odgojnih mjera,
• davati mišljenje o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika.
Obveze učenika su :
• redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,
• savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim
aktima Škole,
• poštivati i ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih radnika
Škole koje su u skladu sa zakonom, ovim Statutom i kućnim redom,
• skrbiti i promicati humane odnose među učenicima,
• čuvati školsku imovinu, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih radnika Škole,
a posebno udžbenike,
• ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih
učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, kao i ugled Škole u cjelini,
• poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se odredbi Pravilnika o kućnom redu,
ovog Statuta i drugih akata Škole,
• sudjelovati u radu Vijeća učenika.
• pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 90.
Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj i skrbnik.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana,
a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 92. ovoga Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Članak 91.
Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili 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 li 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 7 dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 92.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može odobriti:
• nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog zahtjeva
iskazanog najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana
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razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem
pisanog zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim
slučajevima, na dan kada dijete treba izostati
• ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka
• Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama članka 90., 91. i 92. ovog Statuta.
•

IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 93.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu, ne izvršava druge školske obveze ili je prestane
pohađati a o razlozima izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
O učenicima koji ne pohađaju Školu ili je ne pohađaju redovito, Škola j je dužna izvijestiti
pravobranitelja za djecu i /ili Centar za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 94.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik 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 I POPRAVNI ISPIT
Članak 95.
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 Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je
dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
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PREISPITIVANJE OCJENE
Članak 96.
Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, kao i ocjena iz vladanja utvrđuje
se javno u razrednom odjelu odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno
razrednika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg
odredi ravnatelj.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom
vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva
(2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Članak 97.
Povjerenstvo iz članka 96. ovoga Statuta ima tri člana, koje određuje Nastavničko vijeće, a čine
ga:
• predmetni nastavnik (ispitivač)
• nastavnik istog ili srodnog predmeta (član povjerenstva)
• razrednik (predsjednik).
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita,
odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima
(ranije planiranim), članovi Povjerenstva mogu biti i drugi članovi Razrednog vijeća.
Ukoliko članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom
glasova.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena
za svako pitanje i konačna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva. Donesenu
ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita
Ocjena Povjerenstva je konačna i protiv nje učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti
polaganje ispita pred novim Povjerenstvom.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad iz
članka 128. stavka 1. ovoga Statuta.
Članak 98.
Na zahtjev učenika ili roditelja učenika iz stavka 3. članka 96., Nastavničko vijeće može donijeti
odluku o izuzeću predmetnog nastavnika iz ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev
učenika ili roditelja opravdan.
POPRAVNI ISPIT
Članak 99.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan (1), a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena
upućuje se na polaganje popravnog ispita pred Ispitnim povjerenstvom.
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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.

Članak 100.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Članak 101.
Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje
se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije
na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se
stavak 1. ovog članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit u zasebnom roku, kojeg odredi ravnatelj vodeći računa da to u pravilu ude
do završetka tekuće školske godine.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge nepristupanju ispita iz stavka 2.
ovog članka.
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, određuje Nastavničko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta. Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Ako se ispit provodi u pisanom obliku i usmeno, najprije se provodi pisani dio ispita a zatim
usmeni ispit. Ukoliko učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita ne može prtistupiti usmenom ispitu
te se smatrada je odustao od ispita.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje Povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi Povjerenstva.
Članak 103.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana i to: predmetnog
nastavnika, nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.
U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja popravnog
ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim
poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za popravni ispit mogu biti i drugi članovi
Nastavničkog vijeća.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred
novim povjerenstvom.
Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da
gubi status učenika.
Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
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PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT
Članak 104.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog
ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
• bolest u duljem trajanju
• obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
• razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,
• drugi opravdani izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće,
Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Razrednom vijeću, putem protokola, a opravdanost
svog zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni u
podstavku 1., te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz podstavka 2. i 3.
stavka 2. ovoga članka.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev, a izostao je kako je navedeno u stavku 2. ovoga članka,
razrednik obvezno saziva Razredno vijeće na kojem svaki predmetni nastavnik analizira
izostanke s nastave svoga predmeta.
Ukoliko predmetni nastavnik ili više predmetnih nastavnika ustanovi da je učenik s nastave
njegovog ili iz više predmeta izostao 25% od ukupnog godišnjeg fonda nastvnog predmeta, te
da zbog toga nije mogao biti ocijenjen, obavijestit će razrednika koji je dužan sazvati Razredno
vijeće koje će odlučiti o opravdanosti upućivanja učenika na polaganje predmetnog odnosno
razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Razredno vijeće na obrazloženi
prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada je riječ o
razrednom ispitu.
Članak 105.
Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Razrednog vijeća polagati i daroviti učenici koji
završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedo svladavaju još jedan obrazovni
program.
Članak 106.
Učenik kojemu je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja razrednog
ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Članak 107.
Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu na kraju nastavne godine.
Raspored i rokove polaganja predmetnih i razrednih ispita utvrđuje ravnatelja.
Ukoliko postoje opravdani razlozi koji onemogućavaju polaganje u roku iz stavka 1. ovoga
članka, ravnatelj će odredit naknadno vrijeme polaganja uvažavajući te razloge.
Učeniku koji ne pristupi predmetnom ili razrednom ispitu u roku iz stavka 1., a svoj izostanak do
početka održavanja ispita ne opravda, utvrđuje se ocjena nedovoljan (1).
Članak 108.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom, a razredni ispit pred
svakim pojedinačnim predmetnim nastavnikom.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Učenik koji nije zadovoljan ocjenom može postupiti sukladno odredbama čl. 96, 97. i 98. ovoga
Statuta.
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RAZLIKOVNI ILI DOPUNSKI ISPITI
Članak 109.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
• učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog program koji
se sadržajem i opsegom razlikuje,
• učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili
obrazovni program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada,
steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
• učenici koji polažu prekvalifikacije,
• učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje Nastavničko
vijeće..
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj škole izdaje rješenje svakom učeniku
pojedinačno.
U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite, te
rokove u kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 110.
Redovni učenici sa statusom 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.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko
vijeće.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su sportaši u natjecateljskim kategorijama
sudjelovanje na sportskim natjecanjima i sportskim pripremama, na državnoj razini.
Učenici iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema posebnom
nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo.
OSLOBAĐANJE OD POHAĐANJA NASTAVNOG PREDMETA ILI SADRŽAJA
Članak 111.
Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to
sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja
nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji
nisu iz osnovnih predmeta struke.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog
nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se
upisuje da je oslobođen.
POHVALE I NAGRADE
Članak 112.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti usmeni i pisano pohvaljeni odnosno nagrađeni.
Cilj pohvala i nagrada je poticanje učenika u ostvarivanju dobrih rezultata i isticanju.
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Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, stručna tijela Škole, te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl.
Članak 113.
Pohvale su:
• pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
• usmene pohvale
• priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 114.
Nagrade su:
• knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
• sportski 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.
Članak 115.
Pohvale i nagrade učenicima izriču:
• usmenu pohvalu razrednik
• pisanu pohvalu daje Razredno vijeće
• nagradu dodjeljuje Nastavničko vijeće
Članak 116.
O pohvalama i nagradama Škola vodi posebnu evidenciju.
Članak 117.
Pobliže odredbe i o kriterijima i načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Školski
odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.
VI. PEDAGOŠKE MJERE
PEDAGOŠKE MJERE
Članak 118.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i
nasilničkog ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne
izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom
postupku.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o
neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su
važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
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Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da
se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili
skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje
učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od
dana izricanja pedagoške mjere.
ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE
Članak 119.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima
za izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo
ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz
Škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola po potrebi surađuje s Centrom
za socijalnu skrb o čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se bez odgode učeniku, odnosno njegovom
roditelju ili skrbniku u pismenom obliku.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni
ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz Škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika
može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo
znanosti i obrazovanja.
Članak 120.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od 8 dana, o čemu je dužan pisani
putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 121.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
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Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Za predsjednika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 122.
Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj ili osoba koju za to ovlasti. Ravnatelj
rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi Vijeća 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. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg
odredi predsjednik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 123.
Vijeće učenika:
• promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interese 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 prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i prijedlogu Pravilnika o Kućnom redu,
• pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
• skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
• predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
• obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 124.
Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Školi.
Predsjednik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kad se odlučuje o pravima i obvezama
učenika, bez prava odlučivanja.
VIII. SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA I PRAVA UČENIKA
Članak 125.
Škola je dužna voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika stvarajući uvjete za zdrav
mentalni i fizički razvoj učenika, te osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju.
Škola mora sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja, te voditi evidenciju o neprihvatljivim
ponašanjima učenika i posebno brigu voditi o sigurnosti učenika.
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Pratiti i brinuti se za zdravstveno stanje učenika, kao i socijalne probleme i pojave kod učenika i
po potrebi obavještavati nadležne institucije-liječnike primarne zaštite, roditelje i tijela socijalne
skrbi.
Članak 126.
Zaposleni u Školi, a posebno nastavnici i stručni suradnici dužni su u cilju zaštite prava učenika
prijaviti ravnatelju svako kršenje prava učenika posebno ako su primijećeni oblici tjelesnog i
duševnog nasilja, spolnog i svakog drugog zlostavljanja, zanemarivanja ili izrabljivanja učenika.
Način postupanja zaposlenih i način prijave kršenja prava učenika utvrdit će Ministar posebnim
provedbenim aktom.
IX. RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA
Članak 126.
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.
PRAVA I OBVEZE RODITELJA
Članak 127.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su :
• dužni su skrbiti o ponašanju učenika izvan Škole
• obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu
ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava
• dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje nastavnog
plana i programa
• odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika
pravodobno opravdavati
• ostale obveze roditelji/skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
Roditelj/skrbnik učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom i Školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stanicama
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.
U skladu s odlukom školskih tijela roditelji/ skrbnici sudjeluju u osiguranju sredstava koja se
odnose a troškove:
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzija
- kinopredstava i kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
- maturalnog plesa i dr.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i
projektima i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja
škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 128.
Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
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Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 129.
U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 130.
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.
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.
KONSTITUIRANJE VIJEĆA RODITELJA
Članak 132.
Ravnatelj ili osoba koju on ovlasti 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
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
Članak 133.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
• ako sam zatraži razrješenje,
• ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
• ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način
utvrđen člankom 130. ovoga Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja
učenika prvih razreda.
Članak 134.
Vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
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 neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog
reda,
• razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
• predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,

39

raspravlja o uspjehu učenika na kraju nastavne, odnosno školske godine i predlaže mjere
za poboljšanje uspjeha učenika,
• predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenika, posebice neispričanih sati,
• predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
• predlaže svog člana u Školski odbor,
• zauzima stajalište u postupku imenovanja ravnatelja Škole te se pisanim zaključkom
očituje Školskom odboru o tome sukladno odredbama Statuta Škole,
• raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno
odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
•

Članak 135.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik kojega vodi član Vijeća kojega odredi predsjednik.
U radu Vijeća roditelja mogu sudjelovati ravnatelj ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća,
ali bez prava odlučivanja.
X. JAVNOST RADA i PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 136.
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 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.
Pri ostvarivanju javnosti rada Škole obvezno se treba pridržavati propisa kojima se uređuje
pravo na pristup informacijama i propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole, sredstvima javnog
priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole kojeg ravnatelj
ovlasti.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 139.
Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog zahtjeva,
a prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

XI.

POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE

Članak 135.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
• podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih
Školi,
• dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
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podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
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 ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
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.
•
•
•
•
•

XII.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 136.
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 137.
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:
• ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
• 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;
• obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik
fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
• obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 138.
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 s drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.
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XIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 139.
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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 140.
Nastavnici 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 141.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 142.
Sredstva za rad Škola ostvaruje kroz prihode iz državnog proračuna i iz proračuna osnivača,
obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti, te iz drugih izvora u skladu sa
zakonom.
Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i
sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
Prihode koje ostvari od obavljanja djelatnosti, uplata roditelja, donacija i drugih izvora Škola će
koristiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
Članak 143.
Škola za svaku godinu donosi godišnji financijski plan do 31. prosinca tekuće godine za iduću
godinu, koji mora biti usklađen s državnim proračunom i proračunom osnivača.
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.
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Članak 144.
Polugodišnji obračun financijskog plana za tekuću godinu i godišnji obračun financijskog plana
(završni račun) za proteklu godinu, na prijedlog ravnatelja donosi Školski odbor.
Polugodišnji i godišnji obračun (izvještaj) iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Završni račun objavljuje se na web stranici Škole.
UPORABA DOBITI I NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 145.
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 kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.

XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 146.
Opći akti Škole su:
- Statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 147.

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 jednostavnoj nabavi
• pravilnik o kućnom redu
• etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
• poslovnik o radu školskih vijeća
• pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
• ostale opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
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PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 148.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora, te stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.
Inicijativa se podnosi ravnatelju Škole
OBJAVLJIVANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 149.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči, osim ako pojedinim
aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako donesenim aktom nije kao
dan početka primjene određen neki kasniji dan.
Opći akti objavljuju se na mrežnoj stranici Škole ako je to zakonska obveza ili prema prethodnoj
odluci Školskog odbora.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 150.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku 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 151.
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.
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XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 152.
Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih
akata koje nisu u suprotnost s ovim Statutom.
Članak 153.
Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se kao u postupku za njegovo donošenje.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Članak 154.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističko-ugostiteljske škole, Split
(Klasa:602-03/16-01/124, Urbroj: 2181-28-01-16-01 od 18. travnja 2016. godine) .

KLASA: 602-03/19-01/
URBROJ: 2181-28-01-19-01
Split, _______________
Predsjednica Školskog odbora:

___________________________
Mirjana Milovac-Krželj, dipl.iur.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana
2019.god., te je tim danom stupio na snagu.

________________

Ravnatelj:
____________________
Ivo Bilić, dipl.ing.
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Na temelju članka 54. stavka 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, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18.) Školski odbor
Srednje strukovne škole, Makarska dana ______________________________________
donosi

PRIJEDLOG STATUTA
SREDNJE STRUKOVNE 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 obaveze učenika i roditelja te druga
pitanja od značenja za djelatnost i rad Srednje strukovne škole, Makarska (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 upisa (MBS 3805697) 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 slijednik Obrtničke škole Makarska osnovane odlukom Zborštine općine Makarska
KLASA: 021-05/91-07/75; URBROJ: 2147-01-91-1 od 19. srpnja 1991. god.
Članak 4.
Naziv Škole je Srednja strukovna škola.
Sjedište Škole je u Makarskoj.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
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 27 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika dužine 40 mm i širine 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, te pečat
četvrtastog oblika veličine 10 x 35 mm.
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 koristi se za redovito administrativnofinancijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
Štambilj se koristi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, upotrebi 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 Nastavničkog 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 8.
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 glasanjem.
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 od
tri dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 9.

Djelatnost Škole je tehničko i stručno srednjoškolsko obrazovanje.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.

Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa i prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i prema
propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti

Članak 10.
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 srednjeg školstva
te drugim posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program Škole
Članak 11.
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 nastavnika 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 12.
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 Nastavničkog 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.
Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje
Članak 13.
U skladu s odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju Škola je dužna provoditi
samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća ključna područja:
- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podrška učenju,
- postignuća polaznika,
- materijalni uvjeti i ljudski potencijali,
- profesionalni razvoj zaposlenika,
- međuljudski odnosi u ustanovi za strukovno obrazovanje,
- rukovođenje i upravljanje
- suradnja s ostalim dionicima.
Vanjsko vrednovanje obavlja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Članak 14.
Samovrednovanje ustanove za strukovno obrazovanje prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu,
kojega imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam (7) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda polaznika,
- 1 člana iz reda roditelja
Članove iz reda nastavnika koji predaju u strukovnim programima i stručnih suradnika Škole,
predlaže Nastavničko vijeće na sjednici javnim glasanjem. Jednog člana iz reda polaznika
strukovnih programa predlaže Vijeće učenika, a jednog člana iz reda roditelja čija su djeca
polaznici strukovnih programa predlaže Vijeće roditelja javnim glasanjem.
Organizacija rada
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
srednjoškolskog 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, 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
Zborinama.
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 srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 18.
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 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.
Sportski klubovi i društva

Članak 22.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 23.
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 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 9. ovoga statuta u sjedištu Škole.
U sjedištu Škole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike Škole.
Članak 26.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u vezi 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 Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

Kućnim redom utvrđuju se:
-pravila i obaveze 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 Nastavničkom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor

Članak 29.
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 glasanjem na način
propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana , a ostalih šest
imenuje i razrješuje :
Nastavničko vijeća dva člana iz reda nastavnika i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 30.
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 nastavnika i stručnih suradnika
Članak 31.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasanjem.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko 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 nastavnika i stručnih suradnika mogu predlagati svi
prisutni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki nastavnik 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.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju prisutnih 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.
Glasanje je tajno.
Glasanje je pravovaljano ako je glasanju pristupila natpolovična većina članova Nastavničkog
vijeća.
Glasanju moraju biti prisutni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 35.
Kad birač pristupi glasanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački popis, daje
mu glasački listić i objašnjava mu način glasanja.
Birač može glasati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću, a glasa 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 glasanja 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.
Nastavničko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasanje se ponavlja.
Nakon što Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika Nastavničko 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.
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 prisutni 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 4. ovoga članka.
Vijeće roditelja javnim glasanjem bira jednog člana Školskog odbora.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasanje 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 38.
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 39.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obavezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ verificiranje mandata članova Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 40.
Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta
pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
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 41.
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
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 predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 42.
Predsjednik Školskog odbora:
- saziva sjednice Školskog odbora

-

utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Školskog odbora
brine o održavanju reda i da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama i
odredbama ovog statuta

Članak 43.
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 44.
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 obavezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova
Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obavezu 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 45.
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 vezi 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 46.
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 47.

Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici prisutna potrebna većina članova
tijela i ako jest započinje sjednicu.
Sjednici Školskog odbora mogu biti prisutne 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 brinuti 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 48.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj prisutnih 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 prisutnih članova smanji ispod broja
potrebnog za održavanje sjednice, odluku o prekidu sjednice donosi predsjedavatelj.
Novu sjednicu Školskog odbora saziva se u skladu s člancima 44.- 46. ovog statuta.
Članak 49.

Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom
glasova ukupnog broja članova.
Glasanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasa.
Članak 50.
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 51.
Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne Zborine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
Članovi povjerenstava i radnih Zborina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se završi
određeni posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu Zborinu, odnosno pojedinog
člana.
Članovi povjerenstava i radnih Zborina u pravilu se biraju između radnika Škole.
Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna Zborina mora imati sastav odnosno
kvalifikacije koje nemaju radnici Škole, Školski odbor imenovat će u povjerenstva ili radne Zborine
osobe izvan Škole.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 52.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 29. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 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 30. do 37. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja.
Na dopunskom izboru jednog člana bira radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće
imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 53.
Člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika, iz reda roditelja i iz reda radnika
razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku 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 obaveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
nastavnika 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 glasa
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
ne ispunjava obaveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obaveze 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 nastavnika i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Nastavničkog 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 54.
Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obaveze 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 55.
Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava
obaveze 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 56.
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 Nastavničkog 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
kuna 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
Nužni uvjeti za imenovanje ravnatelja
Članak 57.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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.
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 58.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 3 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, dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja uz obaveznu naznaku „Za natječaj za ravnateljane 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 59.
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 60.
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 originalu ili ovjerenoj kopiji.
Vrednovanje dodatnih kompetencija

Članak 61.
Dodatne kompetencije iz članka 60. 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 62.
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 Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja, Radničkom vijeću odnosno zboru radnika i Školskom odboru, osim ako se na natječaj
javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja.

Članak 63.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj
bodova na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno zboru radnika
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.
Članak 64.
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 Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja i zbor radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama ovog
statuta.
Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik
Vijeća roditelja, a zbor radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno zbora
radnika.

U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno zbor radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na zboru radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Kandidati se pisanim putem obavještavaju i pozivaju predstaviti 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 Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i zbor radnika
tajno glasaju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasanja donosi se pisani zaključak
koji se dostavlja Školskom odboru.
Zaključci tijela iz stavka 8. ovog članka obavezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo
u Školski odbor.
Članak 65.
Glasanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja te zbora radnika.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zboru radnika bira se izborno povjerenstvo koje
će voditi postupak glasanja 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 prisutnih na sjednici na kojoj se provodi glasanje.
Svaki član prisutan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zboru radnika glasa na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasa.
Svaki drukčiji način glasanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Ako se glasa o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
Nakon obavljenog glasanja 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, glasanje 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 glasanje 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 glasanje se
ponavlja samo za kandidate koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu.
Kada se glasa o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova prisutnih na
sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i zboru radnika.
Glasanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili zbor radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasanja donose se zaključci iz članka 64. stavcima 8. i 9. ovog
statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
Članak 66.
Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
Nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasanju.
Školski odbor javnim glasanjem 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 67.
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 obavezna 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 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 68.
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 69.
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 nastavnika
odnosno stručnog suradnika.
Glasanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasanjem.
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 nastavnika 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 obaveze 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 70.

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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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 obaveze 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, nastavnika , 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 nastavnika 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 71.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne Zborine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Škole.
Prestanak ugovora o radu ravnatelja
Članak 72.
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 73.
Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obaveze 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 74.
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 73. 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 73.
stavku 1. točke 3. i 4. ovog statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, obavezan 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 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
odlučuju tajnim glasanjem.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
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 73.
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 73. 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 80.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
nastavnika 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 administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 83.
Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 84.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici,, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Nastavničko vijeće:
- obavlja poslove u vezi 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 ili 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,
- glasa 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 85.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 nastavnika određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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 86.
Na sjednicama Nastavničkog i Razrednog vijeća odlučuje se javnim glasanjem ako za pojedino
pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili drugim općim aktom 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 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 88.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obavezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa zakonskim odredbama te
odredbama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 89.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Nastavnici, 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 90.
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 91.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obaveze iz radnog odnosa i druga pitanja u vezi s radnim odnosima radnika Škole.
IX. UČENICI
Upis učenika

Članak 92.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja za upis učenika u prvi razred u skladu s
odlukom o upisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i osnivača.
Prijave i upis u prvi razred provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u
srednje škole (NISpuSŠ).
Članak 93.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do dana upisa.
Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života do dana upisa
uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz odobrenje Ministarstva.
Članak 94.
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 93. 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 95.
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 odnosno 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 96.

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 Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom 1. ovog
članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje Nastavničko vijeće koje može utvrditi razlikovne i dopunske ispite, njihov
sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
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 97.
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,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,
- učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka od godine
dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog
programa.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je završio.
Prava i obaveze učenika

Članak 98.
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 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 odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, nastavnicima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute 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 99.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
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 obavezan 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 100.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obaveze, 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 101.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
–Nastavničko 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 nastavniku 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 Nastavničkom 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 102.
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 obavezno 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 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.
Ocjenjivanje učenika

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),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loše.
Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom

Članak 105.
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 Nastavničkom
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 Nastavničko vijeće.
Povjerenstvo se u pravilu sastoji od razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaže i nastavnika 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 106.
Ispit iz članka 105. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Nastavničko 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 arhivi Škole.
Članak 107.

Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit

Članak 108.
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 obaveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
Članak 109.
Predmetni i razredni ispit polažu se u jednom ispitnom roku, u pravilu na kraju nastavne
godine, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće.
"Učenici kojima je izrečena pedagoška mjera isključenja iz škole razredni ispit polažu u
pravilu nakon završetka nastavne godine za završne razrede."
.
Raspored i rokove polaganja predmetnih i razrednih ispita utvrđuje ravnatelj na prijedlog
razrednog vijeća.
Članak 110.
Predmetni i razredni ispiti polažu se pred povjerenstvom.
Učenik ne može polagati više od dva (2) ispita u jednom danu.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva je dužan po provedenom ispitu neposredno
priopćiti učeniku.
Ocjena povjerenstva je konačna. Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu,
odnosno tražiti polaganje ispita pred novim povjerenstvom.
Članak 111.
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. O spriječenosti izlaska na ispit učenik ili
roditelj/staratelj moraju obavijestiti ravnatelja najkasnije prije početka ispita.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni ravnatelj.
Novi rok iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 123. stavku 2. ovoga
statuta.
Učeniku koji ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita, a na vrijeme ne opravda
svoj izostanak, u zapisnik o polaganju upisuje se ocjena nedovoljan (1).

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 Nastavničko 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 nastavnik mu zaključuje

prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
od četvrtog do osmog razreda Škole učeniku 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.
Popravni ispit

Članak 114.
Nastavničko 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 –nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – nastavnik 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.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
Članak 118.
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 119.
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 Nastavničko 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 120.
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 Nastavničkog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 106. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima

Članak 121.
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 122
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, Zborini ili razredu.
Članak 120.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Nastavničko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 121.
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 prisutnih učenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
Članak 122.
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 123.
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 124.
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, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru glede statusa i
položaja učenika Škole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obaveze i interese
učenika.

XI. RODITELJI I SKRBNICI
Prava i obaveze roditelja odnosno skrbnika
Članak 125.
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 obavezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obaviješteni o učeničkim postignućima.
Članak 126.
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 127.
Roditelji učenika imaju pravo i obavezu 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 128.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obaveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obaveze 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 obaveznog prava.
XII. VIJEĆE RODITELJA
Ustroj Vijeća roditelja

Članak 129.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja

Članak 130.
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 131.
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 132.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
roditelja.

do izbora predsjednika Vijeća

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 133.
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom
glasanju.
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova prisutnih
članova.
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na
isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja

Članak 134.
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 vezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- glasa 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 vezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih
sadržaja škole
- daje mišljenje i prijedloge u vezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
- daje mišljenje i prijedloge u vezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te
sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- daje mišljenje i prijedloge u vezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem
odgovarajuće pomoći.
Članak 135.
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 136.
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 obavezan
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.
Članak 137.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog statuta određeno drukčije.
Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina prisutnih 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 nastavnici
i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I ZBOR RADNIKA
Sindikat

Članak 138.
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 139.
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 obaveze 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.
Zbor radnika

Članak 140.
Zbor radnika čine svi radnici Škole.
Zbor radnika dvaput godišnje saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove Zbor radnika prema stavku 1. ovoga članka, Zbor radnika dužan je
sazvati ravnatelj Škole.
Zbor radnika obavezno 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 Zbor radnika odlučuje većinom glasova prisutnih radnika javnim
glasanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
XIV. JAVNOST RADA

Članak 141.

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
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

Članak 142.

- 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 143.
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 obavezuje 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 144.
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.
Nastavnici su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 145.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 146.
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 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.
Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun
Članak 147.
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 148.
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 149.
Školski odbor, Nastavničko 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 150.
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
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 151.
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 152.
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 153.
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 154.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja.

XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 155.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 156.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Nadzor nad stručnih radom

Članak 157.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 158.
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 159.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 160.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA:012-02/18-01/02; URBROJ:
2147-20-06-18-1/2 od 16. svibnja 2018. godine.

Predsjednik Školskog odbora:

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

_______________.

Ravnatelj:
KLASA: 012-02/18-01/02
URBROJ: 2147-20-06-18Makarska, ___________________

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 Tehničke i industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju uz prethodnu
suglasnost Splitsko dalmatinske županije kao osnivača dana _______donosi :

I. OPĆE ODREDBE

STATUT
Članak 1.

(1) Ovim Statutom uređuje se status Tehničke i industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju ( u
daljnjem tekstu: Škola), naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, izricanje pedagoških mjera i druga pitanja od važnosti
za obavljanje djelatnosti i poslovanja Škole.
Članak 2.
(1) Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.
(2) Škola, u odnosu na vrstu obrazovnog programa, je strukovna škola.
(3) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(4) Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu
pod matičnim brojem subjekta upisa broj MBS: 060043519 i zajednički elektronski upisnik
ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
(5) Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i ženske osobe.
2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
Članak 3.
(1) Naziv Škole je Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju.
(2) Sjedište Škole je u Sinju, Dinka Šimunovića 12.
(3) Odluku o promjeni naziva donosi osnivač.
(4) Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
(5) Na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske, naziv Splitskodalmatinske županije i naziv Škole.
(6) Dan škole obilježava se 18. svibnja ( datum rođenja Ruđera Boškovića).
Članak 4.
(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.
(2) Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja poslove: − upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem
odgovarajuće evidencije i dokumentacije, − organiziranje 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 i
provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima, − organiziranje predmetnih i razrednih
ispita i vođenje evidencije o njima, − izdavanje javnih isprava i drugih potvrda, − upisivanje
podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu- zajednički elektronički upisnik ustanova.

(3) Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje na temelju
zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika,
roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama
Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 5.
(1) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje stručne spreme i
obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i niže stručne spreme.
(2) U okviru djelatnost za učenike izvode se programi u području rada strojarstva, elektrotehnike,
obrade drva, cestovnom prometu i graditeljstva, geodezije i građevinskog materija za zanimanja:
1. područje rada STROJARSTVO – strojarski računalni tehničar, - strojarski tehničar, - tehničar za
strojeve i uređaje, - računalni tehničar za strojarstvo, - tokar , - bravar, - strojobravar, - monter i
obrađivač rezanjem i deformacijom, - obrađivač odvajanjem čestica, - vodo i plinoinstalater, limar, - autolimar, - automehaničar, - mehaničar alatnih strojeva, - finomehaničar, - instalater
grijanja i klimatizacije,
2. područje rada ELEKTROTEHNIKA: - elektrotehničar, - tehničar za elektroniku, elektromehaničar, - elektroinstalater, - autoelektričar, - elektroničar-mehaničar,
3. područje rada OBRADA DRVA: - stolar,
4. područje rada CESTOVNI PROMET: - tehničar cestovnog prometa, - vozač motornog vozila,
5. područje rada GRADITELJSTVO, GEODEZIJA I GRAĐEVINSKI MATERIJALI: - klesar.
(3) Škola obavlja i obrazovanje odraslih u programima stjecanje srednjeg stručne spreme i
prekvalifikaciju za zanimanja: - strojarski tehničar, - tehničar za strojeve i uređaje, elektrotehničar, - tehničar cestovnog prometa, - tokar, - bravar, - strojobravar, - monter i obrađivač
rezanjem i deformacijom, - obrađivač odvajanjem čestica, - vodo i plinoinstalater, - limar, autolimar, - mehaničar alatnih strojeva, - finomehaničar, - automehaničar, - elektromehaničar, elektroinstalater, - autoelektričar, - elektroničar-mehaničar, - vozač motornog vozila, - stolar, klesar.
(4) Škola obavlja i obrazovanje odraslih u programima stjecanje niže stručne spreme za zanimanja:
- zavarivač REL postupkom, - zavarivač MAG postupkom, - zavarivač plamenom.
(5) Škola obavlja i djelatnost pružanja usluga i prodaje robe školskih radionica trećim licima.
Članak 6.
(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje i školsko vrednovanje.
(2) Samovrednovanje se provodi za ključna područja: - planiranje i programiranje rada, poučavanje i podršku učenju, - postignuća učenika, odnosno polaznika, - materijalni uvjeti i ljudski
potencijali, - profesionalni razvoj radnika, - međuljudski odnosi u Školi, - rukovođenje i
upravljanje, - suradnja s ostalim dionicima.
(3) Vanjsko vrednovanje vrši se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 7.
(1) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(2) Povjerenstvo za kvalitetu iz stavak 1. ovoga članka imenuje Školski odbor.
(3) Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam članova: - četiri člana iz reda nastavnika i stručnih
suradnika, - jednog člana iz reda dionika na prijedlog osnivača, - jednog člana iz reda učenika,
odnosno polaznika i - jednog člana iz reda roditelja.

(4) Članovi iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
(5) Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
(6) Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici javnim glasovanjem.
(7) Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
(8) Povjerenstvo za kvalitetu izrađuje izvješće do kraja rujna za proteklu školsku godinu te ga
dostavlja Školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 8.
(1) Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
(2) U cilju ostvarivanja strukovnog obrazovanja, Škola uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s
partnerima izrađuje dio školskog kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 9.
(1) Djelatnost iz članka 7. ovoga Statuta ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa,
nacionalnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
programa rada.
(2) Nastavnim planom i programom utvrđuju se zajednički općeobrazovni, posebni stručni i
fakultativni dio. U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i
programa, nalaze se i izborni predmeti koje učenik bira prema svojim interesima. Zatim, nastavni
plan i program utvrđuje tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj
nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti. Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i
izbornih predmeta.
(3) Školski kurikulum donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog kurikuluma i
nastavnog plana i programa, kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem
tekstu: ministar), a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i programe 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.
(4) Školski kurikulum donosi Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja, uz
mišljenje Vijeća roditelja, do 15. rujna za tekuću školsku godinu, te dostavlja Ministarstvu
elektroničkim putem do 15. listopada tekuće godine.
(5) Školski kurukulum mora biti dostupan svim roditeljima i učenicima u pisanom obliku, a smatra
se da je dostupan ako je objavljen na oglasnoj ploči Škole.
(6) Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja
nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada Škole, te
raspored rada i trajanja smjena. Godišnji plan i program rada Škole donosi se na temelju nastavnog
plana i programa i školskog kurikuluma.
(7) Godišnji plan i program rada Škole donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja i nakon što
godišnji plan i program prihvati Nastavničko vijeće, do 30. rujna za tekuću školsku godinu.
Članak 10.
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 11.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole zamjenjuje
osoba iz reda članova Nastavničkog 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 12.
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 ravnateljaŠkolski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnateljaima 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 13.
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 srednjeg školstva
te drugim posebnim propisima.

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
srednjoškolskog 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.
Praktična nastava i vježbe izvode se u Školi i izvan Škole.
Ako se praktična nastava i vježbe izvode izvan Škole kod drugog poslodavca, zaključuje se ugovor
o provedbi praktične nastave.
Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se prava i obveze Škole, poslodavca kod kojeg se
vrši praktična nastava i učenika.
Ugovor o provedbi praktične nastave zaključuju Škola, poslodavac i punoljetni učenik, odnosno
roditelj ili skrbnik malodobnog učenika.
Škola o zaključenim ugovorima iz ovoga članka je dužna voditi posebnu evidenciju.
Ustroj razrednih odjela
Članak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog 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 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

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
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
Članak 20.
U izvođenju odgojnoobrazovnih 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 odgojnoobrazovnih 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 Nastavničkom 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 Nastavničkom 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 :
Nastavničko vijeća dva člana iz reda nastavnika 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 nastavnika i stručnih suradnika
Članak 30.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijećeiz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko 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 nastavnika i stručnih suradnika mogu predlagati svi
nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki učitelj, nastavnik 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, nastavnik 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 svih članova
Nastavničkog 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 ponavlja, ali samo za kandidate koji imaju jednak
broj glasova, a nalaze se na prvom ili drugom mjestu po broju glasova.
Nastavničko 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 Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se koja
će dvačlana iz reda nastavnika i stručnih suradnika Nastavničko 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,
odnosno web stranicu 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 statutaza članove
Školskog odbora koja imenuju Nastavničko 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 nastavnika i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku 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
nastavnika 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 nastavnika i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole i uz mišljenje
Vijeća roditelja,
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i uz mišljenje Vijeća
roditeljai 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 veća od 70.000 kuna
- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost veća od 20.000
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 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, nastavnika 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.
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 životopis 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 vezanim uz odgojno obrazovni proces (isključivo u svojstvu
koordinatora ili voditelja projekta) dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu
na projektu. Projektom se smatra organizirano sudjelovanje sudionika u odgojno obrazovnom
procesu u aktivnostima predviđenim kurikulom škole, jedinice lokalne (regionalne) zajednice,
Ministarstava ili Vlade RH, a naročito uspješno sudjelovanje učenika na državnim natjecanjima.
Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 63.
Školski odbor odnosno član školskog odbora nazočan na sjednici odbora tajnim glasanjem 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 edukacije 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).
Kandidat po pojedinoj kompetenciji ne mora biti ocijenjen.
Ocjene date po pojedinom članu školskog odbora po pojedinom kompetenciji se zbrajaju i utvrđuje
prosječna ocjena po pojedinoj kompetenciji, te se zaokružuje na dvije decimale.
Školski odbor utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za dodatne
kompetencije.
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 Nastavničkom 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 Nastavničkom 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 Nastavničkog
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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničkog 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika, kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.

Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 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 nastavnika
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 nastavnika 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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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, nastavnika, 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 kuna samostalno, a preko 70.000 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 nastavnika 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
nastavnika 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 srednjoškolskoj ustanovi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 85.

Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 86.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Nastavničko 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 ili 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 87.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 nastavnika određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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 Nastavničkog 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 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 90.
Nastavnici, 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 srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 91.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Nastavnici, 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.
Upis učenika u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja za upis učenika u prvi razred u skladu s
odlukom o upisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i osnivača.
Prijave i upis u prvi razred provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u
srednje škole (NISpuSŠ).
Članak 95.
Psihofizičko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi razred, po potrebi, 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 prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do dana upisa.
Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života do dana upisa
uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz odobrenje Ministarstva.
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 odnosno 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 obrazovnog programa
Članak 98.
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 Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom 1. ovog
članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje Nastavničko vijeće koje može utvrditi razlikovne i dopunske ispite, njihov
sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
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,
- kada se ne upiše u sljedeći razredu skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,
-učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka od godine
dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog
programa.
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 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 odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, nastavnicima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute 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 101.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
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 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:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Nastavničko 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 nastavniku 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 Nastavničkom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
Roditelj može, najviše dva 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 učenik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom
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 Nastavničko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i nastavnika istog 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 Nastavničko 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 učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka
nastavne godine podnijeti zahtjev Nasatvničkom vijeću radi preispitivanja ocjene.Odluka o ocjeni
iz vladanja Nastavničkog 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 Nastavničko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Nasatvničko 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
nastavnirad koji je učenik dužan pohađati. Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje Nastavničko 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 nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom
upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog
nastavnog rada.Ako se učeniku 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.
Nastavničko 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 114.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – nastavnik 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 Nasatvničko 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 Nastavničkog 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, nastavnici, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Nastavničko 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, 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.
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 nastavnici i
stručni suradnici putem oglasne ploče Školete roditeljii 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
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

Članak 144.

- 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.
Nastavnici 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, 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 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, Nastavničko vijeće, 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.
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 srednjoškolskog 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: 012-03/11-01/01 URBROJ:
2175-38-01-11- 1, donesen u Sinju 29. lipnja 2012., Izmjene i dopune statuta Škole KLASA: 00301/12-01/26 URBROJ: 2175-38-12-5, donesene u Sinju, 15. ožujka 2013, Izmjene i dopune statuta
Škole KLASA: 003-01/15-01/19 URBROJ: 2175-38-08-15-4, donesene u Sinju, 14. rujna 2015., te
Izmjene i dopune statuta Škole KLASA: 003-01/16-01/022 URBROJ: 2175-38-08-16-4, donesene
u Sinju, 4. veljače 2016.
Predsjednik Školskog odbora:

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana____________,a stupio je na snagu
_______________.
Ravnatelj Škole:
KLASA:
URBROJ:

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU
GRADNJU - SPLIT
Split, Matice hrvatske 11

STATUT

SPLIT, veljača 2019. god.
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odbor Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, uz prethodnu suglasnost osnivača škole
Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: _________________________ , URBROJ: _______________ od
__________ ) na sjednici održanoj dana ________________________ donosi

S T A T U T
ŠKOLE ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLIT
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, te druga pitanja važna za obavljanje
djelatnosti i poslovanje Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (u daljem tekstu: Škola).

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na
osobe muškog i ženskog spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službu.
Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS:060011584.) i upisnik ustanova
srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
OSNIVAČ

Članak 3.
Osnivač Škole je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole glasi: ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU - SPLIT
Sjedište Škole je u Splitu, Matice hrvatske 11.
ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe se na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske,
te naziv Splitsko-dalmatinske županije.
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 četvrtastog oblika , promjera 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.

•
•
•

pečat četvrtastog oblika , promjera 20 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
štambilj pravokutnog oblika, promjera 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
štambilj pravokutnog oblika , promjera 50mm, na kojem je upisan 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.
Pečat iz stavka 1. toč.2, 3, rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje. Štambilj iz
stavka 1. toč. 4 i 5 , rabi se u uredskom poslovanju.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole koji se obilježava svake godine na dan Sv. Josipa , 19. ožujka.
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. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
DJELATNOST
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.
U obrazovnom sektoru: GRADITELJSTVO I GEODEZIJA za zanimanja:
- Armirač
- Podopolagač
- Rukovatelj samohodnim graditeljskim strojevima
- Zidar
- Tesar
- Krovopokrivač
- Keramičar-oblagač
- Fasader
- Asfalter-izolater
- Monter suhe gradnje

U obrazovnom sektoru:GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE
za zanimanja:
- Grafički tehničar
- Grafički urednik dizajner
- Web dizajner
- Medijski tehničar
- Web programer – eksperimentalni program
- Grafičar pripreme
- Grafičar tiska
- Grafičar dorade
- Knjigoveža
- Kartonažer
U obrazovnom sektoru : UMJETNOST za zanimanja
- Dizajner unutrašnje arhitekture

-

Aranžersko – scenografski dizajner
Dizajner keramike
Dizajner metala

U obrazovnom sektoru : OSOBNE USLUGE , USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE za
zanimanja:
- Soboslikar-ličilac
- Pismoslikar
- Autolakirer
- Dimnjačar
- Staklorezač
U obrazovnom sektoru : GIMNAZIJA
- Gimnazija održivog razvoja – eksperimentalni program

ŠKOLA OBAVLJA I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA :
-

-

1. Programe stjecanja srednje stručne spreme.
Rukovatelj samohodnim graditeljskim strojevima
Zidar
Tesar
Keramičar-oblagač
Armirač
Ličilac-soboslikar
Krovopokrivač
Fasader
Podopolagač
Asfalter-izolater
Dimnjačar
Staklorezač
Grafički tehničar
Grafičar pripreme
Grafičar tiskar
Grafičar dorade
Grafičar reprograf i kemigraf
Knjigoveža
Kartonažer
Tapetar
Pismoslikar
Rudar površinskog kopa
Geobušač
Rukovatelj rudarskim strojevima
Mehaničar graditeljskih i rudarskih strojeva
Monter suhe gradnje
2. Programe za stjecanje niže stručne spreme:
Pomoćni zidar
Pomoćni tesar
Pomoćni keramičar
Pomoćni savijač željeza (armirač)
Pomoćni krovopokrivač
Pomoćni soboslikar
Pomoćni ličilac
Pomoćni rudar površinskog kopa
Pomoćni geobušač
Parketar
Pomoćni staklorezač

3. Programi osposobljavanja za poslove:
rukovatelj električnim kolicima, rukovatelj hidrauličnim dizalicama, rukovatelj betonarom,
rukovatelj asfaltnom bazom, rukovatelj dozerom, rukovatelj motornom kosilicom, rukovatelj

vozilima i strojevima za prikupljanje i odvoz smeća, rukovatelj grederom, rukovatelj strojevima za
čišćenje javnih površina, radnik za postavljanje i rastavljanje cjevne skele, rukovatelj strojem za
rezanje asfalta i betona – prenosivi i samohodni strojevi, rukovatelj drobiličnim postrojenjima i
separacijama, rukovatelj strojemza obilježavanje horizontalne prometne signalizacije, rukovatelj
utovarivačima, viličarima, valjcima i grederima, rovokopačima, bagerom, elektrokolicima,
motornim pilama, buldozerima i grederima, crpkom za beton i mikserom, strojevima za polaganje
betona i asfalta (finišerima),autodizalicama, kompresorima i kompresorskim stanicama, minera i
palitelja mina, rukovatelja skreperom, hidrauličkom zglobnom platformom, toranjskom dizalicom,
malim dizalicama.
-

4. Programi osposobljavanja za osnovne poslove:
staklorezača, zaštite okoliša, aranžera cvijeća, grafike za dizajnere, pneumatskim strojevima za
pjeskarenje, poslove u svezi ukrasne keramike

-

5. Programe osposobljavanja za osnovne poslove:
zidara, tesara, keramičara, savijača željeza, soboslikara, ličioca, špodopolagača, betonirca i
parketara.
6. Program usavršavanja za : građevinskog poslovođu.

Uvjete i načine izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih propisuje Ministar zanonosti i
obrazovnja. Programe usavršavanja samostalno donosi Škola.
Odluku o promjeni i dopuni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasbnost osnivača.

ŠKOLA PORED OBRAZOVNE DJELATNOSTI MOŽE OBAVLJATI I DOPUNSKU
DJELATNOST:
-

izvođenje graditeljsko-obrtničkih radova
izrada arhitektonsko-graditeljskih projekata
nadzor za izvođenje graditeljsko-obrtničkih radova
autolakirerske usluge
usluge fotokopiranja
izdavačku djelatnost
trgovina na malo školskim priborom, knjigama i skriptama

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA
Članak 10.

Djelatnost srednjeg obrazovanja Škola, sukladno zakonu i provedbenim propisima,
ostvaruje temeljem nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa, školskog kurikuluma
i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.

Škola radi na temelju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada koje donosi
Školski odbor sukladno sukladno zakonu i provedbenim propisima.
Školski kurikulum donosi se temeljem Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog kurikuluma i
nastavnih planova i programa.
Godišnji plan i program rada škole donosi se temeljem nastavnog plana i programa i
Školskog kurikuluma.
KURIKULUM USTANOVE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Članak 12.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.

U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.
Kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje utvrđuje se plan i vremenski slijed
stjecanja ishoda učenja s pripadajućim nastavnim temama, metodama učenja i poučavanja,
načinima praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja, zajedničkim aktivnostima i horizontalnim temama
koje pridonose stjecanju ishoda učenja. Kurikulumom se detaljno razrađuje odgojno-obrazovni
proces kojim se stječu kvalifikacije na razinama od 2 do 5 HKO-a školi.
Kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje donosi Škola sukladno zakonu i
provedbenim propisima, te se izrađuje temeljem sektorskih i strukovnih kurikuluma.

SAMOVREDNOVANJE I VANJSKO VREDNOVANJE

Članak 13.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
• planiranje i programiranje rada,
• poučavanje i podršku poučavanja,
• postignuća učenika, odnosno polaznika,
• materijalni uvjeti,
• ljudski potencijal,
• profesionalni razvoj zaposlenika,
• međuljudski odnosi u Školi,
• rukovođenje i upravljanje,
• suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 14.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 13. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
• 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.

Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Mandat članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavnika i stručnih suradnika, reda
učenika, odnosno polaznika i reda roditelja traje četiri godine.
Članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika i reda roditelja mandat prestaje danom
ispisa učenika iz škole odnosno na kraju školske godine u kojoj je učenik završio srednje
obrazovanja ili do datuma kada se učenik ispiše iz Škole.
RADNI TJEDAN
Članak 15.

Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s godišnjim planom
i programom rada.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu ako to zahtijevaju
prostorni, organizacijski ili drugi uvjeti rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 16.

Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu
i školskom kurikulumu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
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.

Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i
obrazovnim skupinama.
Razredni odjeli u Školi, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se prema
istim programima obrazovanja na početku školske godine.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 19.

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za
učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju iznadprosječne rezultate ili pokazuju interes
za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI TE IZBORNI I FAKULTATIVNI PREDMETI

Članak 20.

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika. Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i
programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
Školi.Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.

Učenik bira izborni predmet pri upisu u prvi razred te je obvezan tijekom cijekle školske
godine.Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se
dostavlja Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine a najkasnije do 30. lipnja tekuće školske
godine za slijedeću školsku godinu. Izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamjeniti drugim
izbortnim predmetom.
Predmeti kopji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola i obuhvaćaju
nastavne sadržaje kojima zadovoljavaju interese učenika u skladu s mogućnostima Škole. Ako se učenik
opredjeli za fakultativni predmet dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine. Da bi učenik mogao
sudjelovati u izbornom i fakultativnim predmetima, aktivnostima, programima i projektima koji nisu
obvezni potrebna je pismena suglasnost roditelja.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 21.

Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
Nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
UČENIČKA ZADRUGA

Članak 22.
Škola može osnovati Učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti sukladno zakonu
i drugim propisima. Odluku o osnivanju zadruge donosi Školski odbor. Odlukom o osnivanju
zadruge Školski odbor utvrđuje : ime zadruge, voditelja zadruge, unutrašnji ustroj i način
organiziranja rada zadruge, način osiguravanja sredstava za djelovanje zadruge.

Novčana sredstva za djelovanje zadruge mogu se stjecati:
- prodajom proizvoda i usluga nastalih radom učenika u zadruzi
- potporom iz državnog, županijskog i općinskog proračuna
- donacijama i sponzorstvom
- darovima
- iz drugih izvora sukladno zakonu
Škola može stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat rada učenika.
Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge posebno se evidentiraju a mogu se
upotrebiti samo za rad učeničke zadruge i unapređenje odgojno-obrazovnog rada škole.
UČENIČKI KLUBOVI I DRUŠTVA
Članak 23.
Škola može osnivati učeničke klubove i društva.
Učenički klubovi i društva ustrojavaju se sukladno zakonu i drugim propisima.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 24.

U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 25.

Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.

Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
III.

USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 26.

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 27.
U Školi se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene cjeline:
• organizacijsko-razvojna služba i
• administrativno - tehnička služba.
Organizacijsko-razvojna služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, potrebama i interesima učenika te promicanja stručno-pedagoškog rada Škole, sukladno
Zakonu, provedbenim propisima i Godišnjem planu i programu rada Škole
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne, kadrovske, 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 i druge poslove u skladu sa Zakonom,
provedbenim propisima i Godišnjim planom i programom rada Škole.
KUĆNI RED
Članak 28.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom 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.
Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor u suradnji s nastavničkim vijećem, vijećem
učenika i vijećem roditelja.
•
•
•
•
•

IV. TIJELA ŠKOLE
1.

UPRAVA ŠKOLE

Školom upravlja Školski odbor.

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 29.

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:
• Nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
• Osnivač tri člana samostalno.
MJESTO I VRIJEME PREDLAGANJA I IZBORA KANDIDATA
Članak 30.

Izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici Nastavničkog vijeća, a izbor i imenovanje člana Školskog odbora iz reda roditelja
obavlja se na sjednici Vijeća roditelja
Za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Školskog odbora Nastavničko vijeće
odnosno Vijeće roditelja imenuje povjerenstvo od tri člana. Član povjerenstva ne može biti
kandidat za člana Školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 31.

Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može
predložiti svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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. do 4. ovoga članka, predsjedatelj sjednice Nastavničkog vijeća odnosno Vijeća
roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj 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. 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.
LISTA KANDIDATA
Članak 32.
Lista kandidata za Školski odbor iz članka 29. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu,
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prezimenom prema abecednom redu.
Lista kandidata iz reda nastavnika mora sadržavati najmanje 4 kandidata.
Lista kandidata iz reda roditelja mora sadržavati najmanje 2 kandidata.

IZBOR KANDIDATA
Članak 33.
O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća glasuju tajno putem
glasačkih listića.

Na glasačkom se listiću prezimena navode abecednim redom, a glasuje se zaokruživanjem
broja ispred pojedinog kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena do dva
kandidata.
Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata
smatrat će se nevažećim.
Dvoje kandidata koji su dobili najveći broj glasova, Nastavničko vijeće imenuje za članove
Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja članovi Vijeća roditelja glasuju javno prema redoslijedu
utvrđenom listom kandidata. Izabran je roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova Vijeća
roditelja i Vijeće roditelja ga imenuje članom Školskog odbora.
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.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila većina članova Nastavničkog vijeća odnosno
Vijeća roditelja.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 34.
Izvješće o imenovanju i razrješenju članova Školskog odbora iz reda radnika škole, nastavnika i
stručnih suradnika i iz reda roditelja, dostavlja se ravnatelju.

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 35.

Nakon imenovanja većine članova Školskog odbora u roku do 15 dana saziva se
konstituirajuća sjednica Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do
izbora predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

•
•
•

Članak 36.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

izvješće predsjedatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 37.

Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 38.

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 predsjedatelj sjednice iz članka 33. stavka 2.
predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj, po potrebi, izvještava osnivača škole.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA

•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 39.
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
kada je lišen prava na roditeljsku skrb
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 mu prestane radni odnos u 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 40.

Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne
obavlja poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
da te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka Školski odbor može biti raspušten i prije isteka
mandata.
Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi nadležni ured državne uprave.

RADNA TIJELA
Članak 41.

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.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 42.

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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školski odbor:

Članak 43.

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 svezi 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 učeničke klubove i udruge
odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine, te investicijskim
radovima vrijednosti iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine, te investicijskim radovima vrijednosti iznad 100.000,00 kuna
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina bez obzira na vrijednost imovine
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
bira i razrješava ravnatelja
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 svezi s radom Škole
obavlja i druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

•
•
•
•
•

Članak 44.
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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA

•
•
•

Članak 45.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja:

poziv na 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.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 46.

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 47.

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 prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 48.

Za vrijeme dok obavlja dužnost člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni isticati
podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 49.

Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 50.

Sjednicu saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži najmanje tri člana Školskog odbora,
ravnatelj ili osnivač.
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.
Članak 51.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno, telefonski ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog dbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka i održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu koji se dostavlja svim članovima na njihovu email 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.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 52.

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 podatcima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju
samo uz nazočnost članova.

PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 53.

Sjednice priprema predsjednik Školskog odbora.
U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u
svezi s pitanjima 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.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Članak 54.

•
•
•

Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Školskog odbora.
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 podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.

POZIV ZA SJEDNICU
Članak 55.

Poziv za sjednicu dostavlja se:
• članovima
• ravnatelju
• izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda
• drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani, elektronski ili kao pisana obavijest koja se ističe
na oglasnoj ploči.

SADRŽAJ POZIVA

•
•
•
•
•

Poziv za sjednicu obvezno sadrži:

Članak 56.

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.
PREDSJEDAVANJE SJEDNICI

Članak 57.
Sjednici predsjeda predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedatelj).
PRAVO ODLUČIVANJA
Članak 58.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Školskog odbora.
Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedatelj, ali bez prava odlučivanja.

POČETAK SJEDNICE
Članak 59.

Prije početka sjednice predsjedatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova Školskog odbora.
Predsjedatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.
Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedatelj započinje sjednicu.
Nakon početka sjednice predsjedatelj 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.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK

Članak 60.
Primjedbe na zapisnik iz članka 57. 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.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Članak 61.

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.
Predsjedatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
POČETAK RASPRAVE
Članak 62.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 63.

Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno na
koju se materijal odnosi.
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.
PRIJAVLJIVANJE ZA RASPRAVU
Članak 64.

Predsjedatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedatelja.
Izvan reda prijavljivanja predsjedatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog
reda ako on to zatraži zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 65.

Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz
dopuštenje predsjedatelja.
Na prijedlog predsjedatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem
osobe koje su se prvi put prijavile i dobile riječ.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 66.

Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema
utvrđenom dnevnom redu.

Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 67.

Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 68.

Na prijedlog predsjedatelja 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.

ČUVANJE TAJNE
Članak 69.

Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili
drugu tajnu, predsjedatelj treba upozoriti članove da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su
ih članovi dužni čuvati kao tajnu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 70.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.
Kada predsjedatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom
predmetu, zaključit će raspravu.
Na prijedlog predsjedatelja 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.

STEGOVNE MJERE
Članak 71.

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.

OPOMENA
Članak 72.
Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnoga
reda ili remeti rad sjednice.
Opomenu izriče predsjedatelj.
ODUZIMANJE RIJEČI
Članak 73.
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.
Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedatelj.
UDALJAVANJE SA SJEDNICE
Članak 74.
Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedatelja, 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.
Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedatelja, izriče Školski odbor.
Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostor u kojem se
održava sjednica.
Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 75.
Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano
vrijeme.
Sjednica će se odložiti i kada se prije početka sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban
broj članova.
Sjednicu odlaže predsjedatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 76.

Sjednica se može prekinuti:
• kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje
sjednice
• kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedatelj nije u mogućnosti održati red
primjenom mjera iz članka 69. ovoga Statuta
• kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
Sjednicu prekida predsjedatelj 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 77.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 78.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 68. ovoga Statuta
pristupa se odlučivanju.
Prije glasovanja predsjedatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenja ili zaključka koji se treba donijeti
u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.

NAČIN ODLUČIVANJA
Članak 79.
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 ili protiv prijedloga odluke, rješenja
ili zaključka.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga
akta za koji glasuju.
DONOŠENJE ODLUKA

odbijen.

Članak 80.
Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili

Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zahtjev najmanje tri člana Školskog odbora
glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput.

SADRŽAJ ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA
Članak 81.
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.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 82.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 83.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se može voditi pisano ili snimati tonski.
Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili član kojega na sjednici odredi
predsjedatelj.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 84.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedatelja, broj članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
predloženi i usvojeni dnevni red
tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale
u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
potpis predsjedatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 85.

Čistopis zapisnika potpisuju predsjedatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan
primjerak ravnatelju, a jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 86.

Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedatelja
sjednice i zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.
ISPRAVAK PODATAKA U ZAPISNIKU
Članak 87.

Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku 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 predsjedatelj sjednice i zapisničar.
Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 88.

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.
Skraćeni zapisnik koji se odnosi na sve radnike i učenike Škole objavljuje se na oglasnoj
ploči.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.

UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 89.

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 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.

POTPISIVANJE AKATA
Članak 90.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedatelj te
sjednice.

2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 91.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 92.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Školski odbor.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Natječaj traje najkraće osam (8) dana. O duljini trajanja natječaja odlučuje Školski odbor.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati,
dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na natječaj uz
obveznu naznaku „za natječaj za ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz
prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te 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.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 93.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 94.

Ravnatelja imenuje odlukom školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra.
Školski odbor imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti
ministra.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja te radnika na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela koje
ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor.
Stajališta tijela iz stavka 5. ovoga članka donose se na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća
roditelja te Skupa (zbora) radnika tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja
školskom odboru.
Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem.

Članak 95.

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada
za mandatno razdoblje.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja, Skupa (zbora) radnika i Školskog odbora.
Članak 96.

Pregledavanje natječajne dokumentacije, utvrđivanje pravodobnosti prijava, utvrđivanje
kandidata koji ispunjavaju nužne uvjete i vrednovanje dodatnih kompetencija potrebnih za
ravnatelja, odnosno rangiranje po bodovima obavlja Školski odbor.
Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine i iskustvo rada na projektima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju, Školski odbor utvrđuje
listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Skupu
radnika i Školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi iz stavka 3. ovoga članka,
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Skupu radnika i Školskom odboru dostavlja se lista u kojoj
su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno od stavka 3. 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 navode samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.

Članak 97.

Dodatne kompetencije iz stavka 2. članka 89. Statuta, u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika : 1 bod ( ima dokaz o poznavanju stranog jezika)
0 bodova (nema dokaza o poznavanju stranog jezika)
2. osnovne digitalne vještine: 1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
0 bodova (nema dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije, odnosno drugim
projektima:
1 bod (ako ima priložen dokaz)
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Članak 98.

Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
Poznavanje stranog jezika:
javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom
testiranju znanja stranog jezika
• drugom ispravom,

1.
•
•
•

2. Osnovne digitalne vještine:
• javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
• potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u
području informacijskih znanosti,
• potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju
poznavanja digitalnih vještina,
• drugom ispravom,
3. Iskustvo rada na projektima:
• dokazuje se potvrdom 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.
Članak 99.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i Skup (zbor)
radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata 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 Nastavničkog 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.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih
na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 100.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora)
radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem programa rada na
sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova,
donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za
dobivanje suglasnosti.

Članak 101.
Kada Škola dobije suglasnost za izabranog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje
suglasnosti, odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu.
Natječajni postupak će se ponoviti ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti
jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.
O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve sudionike
natječaja.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 102.

Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad
te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 103.

Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata
ne bude izabran
• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za
nastavnika ili stručnog suradnika.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom
kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
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 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.
OVLASTI RAVNATELJA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ravnatelj:

Članak 104.

predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
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
surađuje s nastavničkim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma
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 elektronsku maticu
osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz prethodnu suglasnost
školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili
kršenja obveza iz radnog odnosa
samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima vrijednosti do 70.000,00 kuna,
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 kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u
radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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 nastavničkog vijeća i predsjeda im
u suradnji s nastavničkim vijećem osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
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 105.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 106.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran školskom odboru i osnivaču.
NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 107.

Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt kolegijalnog 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.
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.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 108.

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 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 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 do 15 dana od dana
primitka prijedloga.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 109.

Ravnatelja Škole, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova Nastavničkog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovog članka određuje Školski odbor.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije
se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna da obavlja poslove
ravnatelja kao zamjenik.
Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
svojih članova.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 110.

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 za koje je ovlašten propisima i ovim Statutom.

3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA

•
•

Stručna tijela Škole su:

Članak111.

Nastavničko vijeće
Razredno vijeće.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 112.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko vijeće:
obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
predlaže školski kurikulum
donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu
predlaže imenovanje razrednika
predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje školske
ili stručne spreme
odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene
imenuje povjerenstva za polaganje ispita
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 113.

•
•
•
•
•
•
•
•

Razredno vijeće čine nastavnici 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 u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
surađuje s vijećem učenika
utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika
utvrđuje prema prijedlogu razrednika ocjenu iz vladanja
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 114.

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 i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu
• prati život i rad učenika izvan Škole
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
• predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
• poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjeda im
• saziva i održava najmanje tri roditeljska sastanka tijekom nastavne godine
• podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
• predlaže Razrednom vijeću 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

RADNICI ŠKOLE
Članak 115.

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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 116.

Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 117.

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 ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano
opunomoći.
PRAVILNIK O RADU
Članak 118.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.

VI. UČENICI

UPIS UČENIKA

Članak 119.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.

NATJEČAJ
Članak 120.
Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama srednje škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 121.
Redoviti učenici upisuju se u prvi razred srednje škole u dobi do navršenih 17 godina.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole
može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva učenik stariji od 18 godina.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
Članak 122.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi nastavka
naobrazbe.
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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i
srednjoj školi.
Rješenjem iz stavka 5. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući
razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 123.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi,
odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi Nastavničko
vijeće, vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje
propisanih pedagoških standarda.

Promjena programa može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a sadržaj
razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje Nastavničko vijeće.
NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 124.
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje za višu razinu
kvalifikacije u statusu redovnog učenika, i to u roku od dvije (2) godine od dana završetka niže razine
srednjeg obrazovanja.
Obrazovanje iz stavka 1. ovog članka može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda
srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,5o
zaokruženo na dv ije decimale.
Uvjete i način nastavka obrazovanja određuje ministar pravilnikom.

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 125.
Učeniku prestaje status u Školi:
• na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
• godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije izradio
ili obranio završni rad
• kada se ispiše iz Škole
• kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
• ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

Članak 126.
Iznimno, kategoriziranim športašima, posebno darovitim učenicima u umjetničkom
području, učenicima koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, učenicima roditeljima,
učenicima koji žive u teškim socijalnim, osobnim ili obiteljskim prilikama, te učenicima koji boluju
od težih bolesti, ravnatelj, na temelju priložene dokumentacije nadležnih tijela i uz prethodnu
suglasnost Razrednog vijeća, može produžiti status redovitog učenika najviše za dvije godine.
Učenici iz stavka 1. ovog članka imaju pravo dva puta pohađati svaki razred ukoliko zbog
opravdanih razloga nisu ispunili obveze iz obrazovnog kurikuluma.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 127.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
na pomoć drugih učenika Škole
na zaštitu osobnih podataka
na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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.
Učenik je obvezan:
pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
pridržavati se pravila kućnog reda

•
•

ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s pravnim
propisima i kućnim redom
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 128.

Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni
opravdati (ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i sl.), najkasnije u roku od 7 dana od povratka u
školu.
Roditelji odnosno učenici dužni su u roku od 3 dana javiti razredniku razlog izostanka s
nastave.
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.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
• razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
• ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
• nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 129.

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
centar za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 130.
Uspjeh redovitih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave u skladu s odredbama zakona.
Način praćenja i ocjenjivanja učenika propisuje ministar.

PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 131.
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 Nastavničkom 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 Nastavničko 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 nastavni rad.

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana podnijeti
zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je
konačna.

SASTAV POVJERENSTVA
Članak 132.

•
•
•

Povjerenstvo iz članka 128. stavka 3. ovoga Statuta ima tri člana:
predsjednika ( razrednik)
ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta).

U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog premeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja
ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim ispitima kao ispitivači, ili
na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za provedbu ispita
mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
U iznimnom slučaju ako je zatraženo i prihvaćeno izuzeće ispitivača, ispitivač može biti i drugi nastavnik
istog predmeta, odnosno istog ili srodnog stručnog predmeta, i član je Nastavničkog vijeća.
STRUKTURA ISPITA
Članak 133.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, propisuje
ministar.
TRAJANJE ISPITA
Članak 134.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.

ISPITNA PITANJA
Članak 135.

Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu, pored ispitivača, postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 136.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 137.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.

Zapisnik u pravilu vodi predsjednik povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva odmah nakon utvrđivanja ocjene.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 138.

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 139.
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 rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
U slučaju da učenik tijekom dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari
očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na
popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
POPRAVNI ISPIT
Članak 140.
Ako se učeniku 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.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole.

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA
Članak 141.

Raspored polaganja popravnih ispita Škola mora objaviti najkasnije pet (5) dana prije
početka održavanja popravnih ispita na oglasnoj ploči škole.
PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA
Članak 142.

Učenik upućen na polaganje popravnog ispita mora osobno prijaviti polaganje ispita.
Polaganje popravnog ispita učenik prijavljuje prijavnicom u tajništvu škole-učeničkoj
referadi, najkasnije 24 sata prije početka održavanja popravnog ispita.
Članak 143.

Ako učenik nije u roku iz članka 139. stavka 2. ovog Statuta prijavio popravni ispit,
odnosno ako nije pristupio popravnom ispitu, samatra se da je odustao od ispita.

Učenik koji nije mogao prijaviti odnosno pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga,
obvezan je najkasnije na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti.
U protivnom primjenjuje se stavak 1. ovog članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima
spriječenosti, polaže popravni ispit u posebnom roku kojeg odredi Nastavničko vijeće Škole.

IMENOVANJE I SASTAV POVJERENSTVA ZA POLAGANJE POPRAVNIH ISPITA

Članak 144.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana sukladno članku
129. Statuta Škole.
PRISTUPANJE POLAGANJU POPRAVNOG ISPITA
Članak 145.

Ako učenik nije pristupio pisanom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Ocjena nedovoljan iz pisanog dijela popravnog ispita nije razlog za gubitak prava
pristupanju usmenom dijelu ispita.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 146.

Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog
ili više predmeta, polaže predmetni 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 147.

Učenik koji nije pohađao 30% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati jednog predmeta i zbog
toga nije mogao biti ocijenjen, može polagati predmetni ispit na zahtjev predmetnog nastavnika.
Odluku donosi Razredno vijeće.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 148.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se posljednjih 20 dana nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
ZAHTJEV ZA POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 149.

Učenik iz članka 143. stavka 1. ovoga Statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili
razrednog ispita, podnosi Razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita.
Kod rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Razredno vijeće utvrđuje i rokove
polaganja ispita.

Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim povjerenstvom od tri člana koje imenuje
razredno vijeće sukladno članku 129. Statuta Škole.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.

DODATNI ROKOVI
Članak 150.

Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 145. stavku 2. ovoga
Statuta.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi
popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon
prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 151.

Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu
za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje
Nastavničko vijeće.

POHVALE I NAGRADE
Članak 152.

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 153.

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
NAGRADE

•
•
•

Članak 154.
Nagrade su:
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 155.

Pohvale i nagrade iz članaka 151. i 152. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 156.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

OVLAŠTENA TIJELA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 157.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 158.

O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 159.

Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u
srednjoj školi izriču se sukladno odredbama zakona i provedbenih propisa.
VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 160.

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.
PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA

Članak 161.
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
Članak 162.
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.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 163.

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.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 164.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
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.
PRAVO NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 165.

Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika
na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 166.

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 167.

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 168.

Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati neposredno u Školi ili pisanom izjavom, najkasnije sedmi dan nakon
povratka učenika u školu.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 169.

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 170.

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, npr.:
• popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
• školskih izleta i ekskurzija
• kinopredstava
• kazališnih predstava
• priredaba i natjecanja
• rada učeničkih klubova i društava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 171.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 172.

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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 173.

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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 174.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 175.

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.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 176.

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
• obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
IX. JAVNOST RADA

OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 177.

•
•

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 odgojnoobrazovnog 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 178.

•
•
•
•
•

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 179.
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
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 180.
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.
XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 181.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
PRIBAVLJANJE SREDSTAVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 182.

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.
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.
OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA
Članak 183.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
UPORABA DOBITI

Članak 184.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 185.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XIII. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
ŠKOLSKA VIJEĆA
Članak 186.
Nastavničko 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.
SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 187.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 188.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije određeno.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 189.
O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedatelj sjednice i zapisničar.
Na zapisnik iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju članci 81. do 87. ovoga Statuta.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 190.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
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
Članak 192.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pored statuta Škola ima ove opće akte:
pravilnik o radu
pravilnik o sistematizaji radnih mjesta
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
pravilnik o radu Školskog odbora
pravilnik o obrazovanja odraslih
odluku o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
poslovnik o radu školskih vijeća.
Članak 193.

Osim općih akata popisanih u članku 190. ovog Statuta Škola donosi i ostale opće akte
sukladno zakonu i provedbenim propisima.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA

odbora.

Članak 194.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
OBJAVLJIVANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA

Članak 195.
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.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 196.

Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku 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 197.
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.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 198.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 199.

Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog statuta u roku od 60 dana od dana
njegova stupanja na snagu.
Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi odredbe postojećih
općih akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 200.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Članak 201.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole (Klasa: 602-03/08-01-427. Urbroj:218177/08-01-04.od 03. 12. 2008., te njegove Izmjene i dopune Klasa: 602-03/09-01-611. Urbroj: 2181-77/0901-4. od 23.11.2009.g., Izmjene i dopune Klasa:602-03/11-01-186. Urbroj:2181-77/11-01-4 od
18.04.2011.,Izmjene i dopune Klasa:602-03/12-01-191. Ur.broj:2181-77/12-01-04. od 23. 04.2012.g.,
Izmene i dopune Klasa:602-03/15-01-93 Urbroj:2181-77/15-01-04 od 12.veljače 2015. i Izmjene i dopune
Klasa:602-03/16-01-132 Urbroj:2181-77/16-01-01 od 19.04.2016.godine.
Klasa: 602-03/19-01/___
Urbroj : 2181-77-19-01- 4.

Predsjednik Školskog odbora:
Vjeran Tecilazić, dipl.ing.arhit.

Statut Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana
_____________ 2019. god.
Ravnatelj:

Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.

PRIJEDLOG S T A T U TA
GIMNAZIJE DR. MATE UJEVIĆA

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., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.) Školski
odbor Gimnazije dr. Mate Ujević uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije, klasa:
___________________, urbroj: _________________ od _________________________. g. na
sjednici održanoj _____________________ donio je

S T A T U T
GIMNAZIJE DR. MATE UJEVIĆA
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 1.

(1) Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga
pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Gimnazije dr. Mate Ujevića (u daljem
tekstu: 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 ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.

(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.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Županija splitsko - dalmatinska.
NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Gimnazija dr. Mate Ujevića.
(2) Sjedište Škole je u Imotskom, Ulica Brune Bušića 59.
ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.

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 ili više pečata okruglog oblika, promjera 24 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 25 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-financijsko poslovanje.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se 5. svibnja.

Članak 7.

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 on pisano opunomoći.
II. DJELATNOST
NAZIV DJELATNOSTI
Članak 9.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programu gimnazije za stjecanje srednjeg
općeg obrazovanja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga statuta Škola obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog
plana i programa i školskog kurikuluma.

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
(2) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog
plana i programa.
(3) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine.

(4) 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 7. listopada tekuće godine.
(5) 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.
(6) Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program te školski
kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
(7) 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 u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Obrazovni programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i
programu i školskom kurikulumu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 14.
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 15.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 16.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju organizirat će se dopunska nastava, a za učenike
koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za
određeni predmet, organizirat će se dodatna nastava.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 17.
(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 nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Članak 18.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko
vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
(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 21.
(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.

KUĆNI RED
Članak 22.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću te Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.
ETIČKI KODEKS

Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju neposredni nositelji odgojnoobrazovne djelatnosti u školi uređuje se etičkim kodeksom.
(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. TIJELA ŠKOLE
1.

UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 24.
(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- Osnivač, tri člana.
(4) 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 25.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata
za člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najmanje 15 dana prije isteka mandata
Školskog odbora.

KANDIDATURA
Članak 26.
(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki član Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana Školskog odbora.
(5) Za člana Školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega 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.
POPIS KANDIDATA
Članak 27.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 26. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 28.
(1) O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća, odnosno članovi
Vijeća roditelja glasuju javno ili tajno prema članku 180. ovoga statuta.
(2) Kod javnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su prvi
dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog
vijeća, odnosno članova Vijeća roditelja.
(3) Kod tajnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili,
odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća,
odnosno Vijeća roditelja.
(4) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te kandidate se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 29.

Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 30.
(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 31.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 32.
(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 33.
(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) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 34.
(1) Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim statutom
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada je učeniku čiji je roditelj 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.
(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 35.
(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 ne omogućuje redovito obavljanje djelatnosti i validno poslovanje Škole.
(2) Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu se imenovati za članove Školskog odbora koji
se imenuje nakon raspuštanja.
RADNA TIJELA
Članak 36.
(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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 37.
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 svezi 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 učeničke klubove i udruge
- odlučuje o uporabi prihoda i dobiti
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnina i pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od 70 000,00 do 100 000 kuna
- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100 000,00 kuna
- odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju
nepokretne imovine, bez obzira na njezinu vrijednost,
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja i razrješava ravnatelja
- 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 svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 38.

(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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 39.
(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.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 40.
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 41.
(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.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 42.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 43.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
(3) Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
(1) Sjednicu saziva predsjednik.

Članak 44.

(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.

NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 45.

(1) Uz članove Školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su
pozvane na sjednicu.
(2) Ako pojedini član Školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti
nazočna na sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu.
(3) O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Školski odbor.
(4) Kada se na sjednicama Školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se
održavaju samo uz nazočnost članova.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 46.
(1) Sjednice priprema predsjednik Školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u svezi 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.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Članak 47.
(1) Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik Školskog odbora.
(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 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 48.

članovima
ravnatelju
izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda

- drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani, na e-mail adresu članova Školskog odbora ili kao
pisana obavijest koja se ističe na oglasnoj ploči.
(3) Sjednica Školskog odbora može se u iznimnim slučajevima održati telefonskim ili elektronskim
putem.
SADRŽAJ POZIVA
Članak 49.

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.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 50.
Sjednici predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
PRAVO ODLUČIVANJA
Članak 51.
(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.
POČETAK SJEDNICE
Članak 52.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova Školskog odbora.

(2) Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.
(3) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
(4) 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.
(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK

Članak 53.
(1) Primjedbe na zapisnik iz članka 52. stavka 3. ovoga statuta članovi mogu dati u pisanom
obliku kada je zapisnik dostavljen članovima uz poziv za sjednicu.
(2) Ako zapisnik nije dostavljen uz poziv za sjednicu, članovi na sjednici daju primjedbe usmeno.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Članak 54.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen u
pozivu za sjednicu.

(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) Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
POČETAK RASPRAVE
Članak 55.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen
u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 56.
(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.

PRIJAVLJIVANJE ZA RASPRAVU
Članak 57.

(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.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 58.
(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.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 59.

(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.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 60.
(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 61.

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.
ČUVANJE TAJNE
Članak 62.
Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu
tajnu, predsjedavatelj treba upozoriti članove da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su ih
članovi dužni čuvati kao tajnu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 63.
(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.
STEGOVNE MJERE
Članak 64.
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.
OPOMENA

Članak 65.
(1) Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta
dnevnoga reda ili remeti rad sjednice.
(2) Opomenu izriče predsjedavatelj.

ODUZIMANJE RIJEČI
Članak 66.
(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.
UDALJAVANJE SA SJEDNICE
Članak 67.
(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.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 68.
(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 69.
(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 67. 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 70.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 71.
(1) Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 63. ovoga statuta
pristupa se odlučivanju.
(2) Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenje ili zaključka koji se treba
donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.

NAČIN ODLUČIVANJA
Članak 72.
(1) Pravo odlučivanja 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 odlučuju javnim glasovanjem, 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.
DONOŠENJE ODLUKA
Članak 73.
(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 3 člana Školskog odbora
ili ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo
jedanput.
SADRŽAJ ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA
Članak 74.
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.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 75.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 76.
(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.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 77.
(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, imena i
prezimena članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
2. imena i prezimena članova koji su opravdali svoj izostanak
3. imena i prezimena 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.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 78.
(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.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 79.
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 80.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku 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.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 81.
(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.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 82.
(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.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 83.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.

1.

RAVNATELJ

OBILJEŽJE RAVNATELJA

Članak 84.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
UVJETI ZA RAVNATELJA

Članak 85.
(1) Ravnatelj škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja
propisane zakonom.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Članak 86.
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.
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.
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 87.
(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 88.
(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 89.
(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 s 1 bodom na temelju privatnih ili javnih
isprava dostavljenih uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja.
(3) Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova Školskog
odbora prema članku 72. ovoga Statuta.
LISTA KANDIDATA

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

Članak 90.
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.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Članak 91.
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je utvrđena lista kandidata
održavaju se sjednice Vijeća i skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i
odredbama ovog statuta.
Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
kojeg Nastavničko 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, Nastavničko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i
skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja
donosi se pisani zaključak o stajalištu koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u Školski odbor.

IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA

Članak 92.

O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica Školskog odbora, Nastavničkog vijeća,
Vijeća roditelja i skupa radnika za predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje
predsjednik Školskog odbora izvješćuje kandidate s liste, a listu i preslike prijave i natječajne
dokumentacije kandidata, uručuje svakom predsjedavatelju sjednice, odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA

Članak 93.
(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 srednjeg 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.

GLASOVANJE

Članak 94.
(1) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika bira se izborno povjerenstvo
koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(2) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
(3) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
(4) Imena kandidata na glasačkom listiću stavljaju se abecednim redom, a glasački listići se
ovjeravaju pečatom Škole. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na
sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
(5) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na
način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje.
(6) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Članak 95.
(1) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(2) 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.
(3) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili skup
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
(4) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 91. stavci 6. i 8. ovog
Statuta.

PISANI ZAKLJUČAK

Članak 96.
(1) Na temelju rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja 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 97.
Predsjedavatelj sjednice Vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti
pisani zaključak iz članka 96. ovoga statuta predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon
održane sjednice Vijeća, odnosno skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA

Članak 98.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog 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 72. 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 99.
(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 100.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun
poslovanje Škole

vodi

-

-

donosi plan nabave
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 elektronsku maticu
osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
osigurava zainteresiranim ovlaštenicima pravo na pristup informacijama
određuje nastavnika za predlaganje ocjene Razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u
javnom sektoru
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u
Školi
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
samostalno odlučuje 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
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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.

NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 101.
(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 102.
(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
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

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Članak 103.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u
okviru škole zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski
odbor.
Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana Nastavničkog vijeća 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 Nastavničkog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Članak 104.
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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik 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 dužnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
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. 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.

2. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

Članak 106.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 107.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa

-

ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
predlaže imenovanje razrednika
predlaže stručno usavršavanje nastavnika 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
odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje školske
spreme
osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
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
određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE

Članak 108.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja učenika
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika 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
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže Razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
- 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 Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
- predlaže Razrednom vijeću ocjenu iz vladanja učenika
- 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
VRSTE RADNIKA 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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 111.

(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Nastavnici 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.
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.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 113.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA

Članak 114.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
NATJEČAJ
Članak 115.
(1) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenih na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 116.

(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje Školskog
odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja.

PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U
ŠKOLI
Članak 117.

(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može
u Školi nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je
podnositelj dostavio:
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.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.
Članak 118.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 119.
(1) Nastavničko vijeće može u skladu sa zahtjevom učenika odnosno roditelja ili skrbnika učeniku
koji je pohađao drugi program odobriti upis i nastavak obrazovanja u Školi.
(2) Rješenjem o odobrenju upisa i nastavka obrazovanja u Školi Nastavničko vijeće utvrđuje i
sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita i rokove njihova polaganja.
(3) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj školi.
(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
(5) Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 1. i 3. ovoga članka izvijestit će drugu
školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku od sedam
dana prijepis ocjena.
Članak 120.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje u Školi, može se ponovo upisati u Školu ako prekid
obrazovanja nije bio dulji od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje
Nastavničko vijeće.

(3) Kada se učenik ispiše iz Škole prije završetka školske godine i ne stekne razrednu svjedodžbu,
može u idućoj školskoj godini drugi put upisati isti razred u istom ili drugom obrazovnom
programu.
(4) Ako učenik iz stavka 3. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 121.

Učeniku prestaje status u Školi:
-

na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada
nije položio državnu maturu,
kada se ispiše iz Škole,
kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred,
ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Članak 122.
(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 nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 123.
(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 u
trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnio zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Zbog zdravstvenih razloga izostanak dulji od tri radna dana uzastopno roditelj ili skrbnik
opravdava samo liječničkom ispravom.
(5) Na temelju pravodobnog zahtjeva roditelja ili skrbnika učenik može izostati s nastave prema
odobrenju:
- nastavnika s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- nastavničkog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA

Članak 124.
(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
centar za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 125.
(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 nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom
odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
(4) 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.
(5) Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(6) U slučaju da učenik tijekom dopunskog nastavnog rada iz stavka 4 ovoga članka ostvari
očekivane ishode nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja
na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog
rada.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 126.
(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Članak 127.
(1) Učenik, 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 zahtjev Nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku do dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku do dva
dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Odluka Nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
SASTAV POVJERENSTVA
Članak 128.
(1) Povjerenstvo iz članka 127. stavka 1. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
(2) Članove povjerenstva imenuje Nastavničko vijeće.
STRUKTURA ISPITA
Članak 129.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Nastavničko vijeće.

TRAJANJE ISPITA
Članak 130.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 131.
(1) Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje ispitivač.
(2) Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 132.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
(3) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

KONAČNOST OCJENE
Članak 133.

(1) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.

(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita pred povjerenstvom.
(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno zahtijevati polaganje ispita
pred novim povjerenstvom.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 134.
(1) O tijeku ispita 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 drugi član.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 135.
(1) U zapisnik se upisuje datum 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.
POPRAVNI ISPIT
Članak 136.
(1) Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna
ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) 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.
ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA

Članak 137.
(1) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
DODATNO POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
Članak 138.
(1) Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 128. do 135. ovoga Statuta.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 139.
(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.
(3) Učenik koji opravdano nije prisutan na nastavi 20% nastavnih sati ide na polaganje
razrednog ispita.
(4)
Učenik koji opravdano nije prisutan na nastavi iz jednog predmeta:
- 7 i više sati za predmete koji se slušaju 1 sat tjedno
- 14 i više sati za predmete koji se slušaju 2 sata tjedno
- 21 i više sati za predmete koji se slušaju 3 sata tjedno
- 28 i više sati za predmete koji se slušaju 4 sata tjedno
ide na polaganje predmetnog ispita.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 140.
(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.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 141.
Rokove polaganja ispita utvrđuje Razredno vijeće.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI

Članak 142.
(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 140. stavku 2. ovoga statuta.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 143.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko
vijeće.

POHVALE I NAGRADE
Članak 144.
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 145.

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

-

Članak 146.

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.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 147.

Pohvale i nagrade iz članaka 145. i 146. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 148.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 149.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 150.

(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 151.

(1) Pisana pohvala iz članka 145. i pisana isprava iz članka 146. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.

VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 152.
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 153.

(1) Zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih
ponašanja učenicima se izriču pedagoške mjere:
- opomena
- ukor
- opomena pred isključenje
- isključenje iz Škole.
(2) Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, zabrana sudjelovanja
na školskim manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili ekskurziju i sl.
TIJELA OVLAŠTENA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 154.
Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik.
Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Razredno vijeće.
Pedagošku mjeru opomena pred isključenje izriče Nastavničko vijeće.
Pedagošku mjeru isključenja iz Škole učeniku izriče ravnatelj na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća.
(5) Do završetka postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj može učenika
privremeno udaljiti iz odgojno-obrazovnog procesa, ali ne duže od 8 dana o čemu je dužan
pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.

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

Članak 155.
(1) Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomena pred isključenje kao
mjera upozorenja, učenik, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku
od 8 dana od dana primitka pedagoške mjere upozorenja.
(2) Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera isključenja, učenik, roditelj odnosno skrbnik ima pravo
u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz 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
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.
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.
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.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 159.
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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 160.
(1) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 161.
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 162.
(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.

ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 163.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati na način predviđen člankom 123. ovoga Statuta u roku 10 radnih
dana od povratka učenika na nastavu.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 164.
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 165.
(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 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
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 166.
(1) U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 167.
(1) 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.
(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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 168.
(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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 169.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik 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.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 170.
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
- 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 171.
(1) 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 odgojnoobrazovnog 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.
(3) Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 172.
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 173.
(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.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAKONSKA OBVEZA

Članak 174.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se
ostvaruje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima
donesenim temeljem tog zakona.
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 175.
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 na jedan od sljedećih načina:
- 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 176.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je
podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 177.
(1) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji
najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(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 traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom,
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
(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.
(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka korisnik može povjereniku za informiranje izjaviti
žalbu u roku do 15 dana od dana dostave rješenja.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 178.
(1) Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Škole kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija i rješava pojedinačne zahtjeve za
ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija
sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Škole,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava
na pristup informacijama.

NADOKNADA

Članak 179.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju upravne pristojbe već samo
nadoknada stvarnih troškova.
(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Školski odbor na prijedlog
ravnatelja.

XII. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 180.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 181.
(1) Nastavnici 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 sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XIII. 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.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 183.
(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.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 184.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XIV. ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 185.

(1) Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće)
rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 186.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 187.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim statutom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 188.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 189.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 190.
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 191.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.

OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 192.
(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.

PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 193.
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 194.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 168. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 195.
(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 196.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 197.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Gimnazije dr. Mate Ujevića od 29.
prosinca 2015. godine.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
_________________________________
Ana Mendeš, prof.

Klasa:___________________
Ur.broj: ___________________

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole _______________.g , a stupio je na snagu
___________________g. .

RAVNATELJ:
_______________________

Boris Karin, prof.

PRIJEDLOG STATUTA
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.) čl. 46.
Statuta Školski odbor uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (osnivač), KLASA:
_________________________ , URBROJ: _______________
na sjednici održanoj __________________ donio je

STATUT
SREDNJE ŠKOLE IVANA LUCIĆA – TROGIR
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim se Statutom uređuju statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja pojedinih upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera
te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Srednje škole Ivana
Lucića – Trogir (u daljnjem tekstu 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.

Članak 2.
(1) Škola ima status javne ustanove koja obavlja djelatnost srednjeg školstva i srednjeg strukovnog školstva
kao javnu službu.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa broj MBS 060091782 i upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg
vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
(3) Škola je pravni slijednik Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja «Trogirski partizanski
odred» Trogir koji je 1992. godine podijeljen na dvije srednje škole.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
II.

NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
Članak 4.

(1) Naziv Škole glasi: Srednja škola Ivana Lucića – Trogir.
(2) Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u
kojima obavlja svoju djelatnost.
(3) Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 5.
(1) Sjedište Škole je u Trogiru, Put Muline 2B.
(2) Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.
Članak 6.
O stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine škola odlučuje uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine.
Članak 7.
(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja i srednjeg strukovnog odgoja i
obrazovanja.
(2) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske i
srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja, s ciljem
ostvarivanja srednjeg školskog i srednjeg strukovnog obrazovanja.
(3) U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja: Gimnazija (opća) i Ekonomist.
(4) Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 8.
(1) Djelatnost iz članka 7. ovog Statuta ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma,
Strukovnog kurikuluma i nastavnih planova i programa koje donosi ministar znanosti obrazovanja i
športa ( u daljnjem tekstu: ministar). Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i
program rada škole o izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
(2) Nastavnim planom i školskim kurikulumom utvrđuju se obvezni i izborni predmeti,
raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj
nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti. Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i
izbornih predmeta.
(3) 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.
Godišnjim planom i programom rada 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,
- ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika,
- planove rada ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika, tajnika i voditelja računovodstva,
- planove rada Školskog odbora i stručnih tijela,
- plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama Škole,

(4) Školski kurikulum obvezno je elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 7. listopada
tekuće godine. Školski kurikulum objavljuje se na mrežnim stranicama škole u skladu s propisima
vezanim za zaštitu osobnih podataka.

Članak 9.
Škola svoju obrazovnu ponudu u dijelu strukovnog obrazovanja usklađuje s potrebama
tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.
Članak 10.
Škola je dužna, u dijelu strukovnog obrazovanja, provoditi samovrednovanje i vanjsko
vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
1. planiranje i programiranje rada
2. poučavanje i podrška poučavanu
3. postignuća učenika
4. materijalni uvjeti
5. ljudski potencijal
6. profesionalno napredovanje zaposlenika
7. međuljudski odnosi u Školi
8. rukovođenje i upravljanje
9. suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu
provođenja samovrednovanja Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno
obrazovanje.
Članak 11.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 10. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam (7) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- 1 člana iz reda učenika
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača
- 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i predmeta struke za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.

Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.
Povjerenstvo za kvalitetu do kraja rujna za proteklu školsku godinu izrađuje izvješće te ga
dostavlja Školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje.
Članak 12.
(1) Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
kriterijima koje donosi Ministarstvo.
(2) Iznimno, Škola može izvoditi nastavu tijekom šest dana u tjednu ako to zahtijevaju prostorni,
organizacijski ili drugi uvjeti rada.
Članak 13.
(1) Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
(2) Razredni odjeli, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku školske godine.
(3) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(4) Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama. Razredni odjel čini, u pravilu od 20 a najviše do 28 učenika.
Razredni odjeli u Školi, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku svake
školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
(5)Godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i kurikulumom, pritom ukupan
broj tjednih sati ne smije prelaziti 40.
Škola odgojno-obrazovni rad ostvaruje u pravilu u najmanje 32 nastavna tjedna za učenike završnih
razreda, a u 35 nastavnih tjedana za učenike ostalih razreda.
(6) Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
(7) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se
mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja
tekuće godine za slijedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati mora
zamijeniti drugim izbornim predmetom.
(8) Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola, obuhvaćaju
nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole. Ako se
učenik Škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine.
Članak 14.
(1) Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja Škola može planirati u godišnjem planu i programu rada škole i
školskom kurikulumu poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u
kojem je smještena kao: izleti, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog
kurikuluma i nastavnog plana i programa pod uvjetima i na način utvrđen člankom 38. Zakona.
(2) Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju/ici pisano izvješće o provedenoj ekskurziji.

Članak 15.
(1) Škola ima knjižnicu. Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu.

(2) Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa u kojem se stručno-knjižnična djelatnost obavlja
u manjem opsegu i služi za ostvarivanje obrazovnog procesa.
(3) Knjižnica ima voditelja/icu i knjižnični odbor. O radu knjižnice Škola donosi posebni pravilnik.
Članak 16.
(1)U školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika/ca.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada i
programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne
za učenike/ce, ali se učenicima/cama mogu priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Članak 17.
Učeniku/ci koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće
može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 18.
U svezi sa obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te
drugim fizičkim i pravnim osobama.
Članak 19.
Škola ima Dan škole koji se obilježava 14. studenoga tekuće godine na dan Grada Trogira i Svetog Ivana
Trogirskog.
Članak 20.
(1)Unutarnji rad i život škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze učenika/ca u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
- pravila međusobnih odnosa učenika/ca
- pravila međusobnih odnosa učenika/ca i radnika/ca
- radno vrijeme
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i
nasilja
- način postupanja prema imovini.

(2)
Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika donosi
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
školskoj ustanovi.
Školski odbor donosi kućni red nakon provedene rasprave na nastavničkom/odgajateljskom vijeću
te vijeću roditelja i vijeću učenika.

III.ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 21.
(1)Školu zastupa i predstavlja ravnatelj/ica.
(2)Ravnatelj/ica može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni
odnosi.

(3)U slučaju parničnog ili upravnog spora između škole i ravnatelja/ice Školu zastupa
predsjednik/ca školskog odbora ili osoba koju on pismeno opunomoći.
(4)Ravnatelj/ica Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.

Članak 22.

vijeća.

(1)U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova Školski odbor
određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja/icu.
(2)Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja/icu na prijedlog Nastavničkog

(3)Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna obavljati poslove
ravnatelja/ice kao zamjenik/ca.
(4)Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
svojih članova/ica.
(5)Osoba koja zamjenjuje ravnatelja/icu ima prava i dužnost obavljati one poslove
ravnatelja/ice čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
IV.

PEČATI

Članak 23.

(1)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 okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole

3.- pečat okruglog oblika promjera 23 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
4.- štambilj pravokutnog oblika, veličine 15 x 50 mm, na kojem je upisan naziv Škole
5. - štambilj pravokutnog oblika veličine 35x67 mm na kojem je upisan naziv škole te
oznake i tekst sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.

(2)Pečatom iz stavka 1.ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola donosi u
okviru javnih ovlasti (evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu učenika, o pedagoškim mjerama i o predmetnim i
razrednim ispitima).
(3)Pečat i štambilj iz stavka 1. toč. 2., 3., 4. i 5. ovoga članka Škola koristi za redovito
administrativno--financijsko poslovanje.
(4)O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj/ica.

(5)U poslovima u kojima na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom
interesu učenika/ca, roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, Škola postupa prema odredbama
Zakona o općem upravnom postupku.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 24.
(1)Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja.

(2)Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada, stručno-razvojnih poslova, administrativno-stručnih, računovodstveno financijskih i pomoćno
tehničkih poslova.

VI.

TIJELA ŠKOLE
1.

Školski odbor
Članak 25.

(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove Školskog odbora biraju i razrješuju:
- Nastavničko vijeće škole (2) dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- Vijeća roditelja (1) jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole
- Osnivač (3) tri člana samostalno.
- Radničko vijeće (1) jednog člana, 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.
(5) Članovi Školskog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. Mandat članova teče od dana konstituiranja
Školskog odbora. Mandat članu Školskog odbora imenovanom iz reda roditelja prestaje najkasnije 60 dana od dana
kada je prestalo školovanje učenika u školi.
(6) Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova.
Članak 26.
(1)Prijedlog kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika utvrđuju nastavnici i stručni suradnici
Škole.

(2)Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, predsjedatelj sjednice mora voditi računa o
razmjernoj spolnoj zastupljenosti kandidata, te da predloženi kandidat nije pravomoćno osuđen ili da se protiv njega
ne vodi kazneni postupak za neka od kaznenih dijela iz članka 106. stavak 1 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
kojim je raspušten.
(3)Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga nastavnici i stručni suradnici imenuju Povjerenstvo od tri
člana. Član povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora.
(4)Kandidata za člana Školskog odbora iz reda nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca može istaknuti svaki
nastavnik/ca i stručni suradnik/ca škole.
(5)Nastavnik/ca i stručni suradnik/ca može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
(6)Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata mora biti proveden najkasnije 30 dana prije isteka mandata
Školskog odbora.

Članak 27.
(1)Nastavnik/ca i stručni suradnik/ca koji/a je prihvatio/la ili sam/a istaknuo/la svoju kandidaturu i čiju je
kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca Škole, Povjerenstvo
upisuje u listu kandidata.
(2)Lista kandidata mora sadržavati najmanje 2 kandidata.
(3)Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Članak 28.
(1)Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila većina nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca Škole.
(2)Članovi Povjerenstva upisuju svakog glasača u popis nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca i Škole.
(3)Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
(4)Na glasačkom se listiću prezimena navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje broj
ispred prezimena pojedinog kandidata.

Članak 29.
(1)Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena do dva kandidata.
(2)Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata smatrat će se
nevažećim.
Članak 30.
(1)Dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova izabrani su članovi Školskog odbora iz reda nastavnika i
stručnih suradnika.
(2)U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se glasovanje u drugom
krugu samo za te kandidate.
Članak 31.
(1)Prijedlog kandidata za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja biraju roditelji na sjednici Vijeća
tajnim glasovanjem.
(2)Svaki roditelj – član Vijeća može predložiti drugog roditelja – člana Vijeća ili istaknuti svoju
kandidaturu za članstvo u Školskom odboru, osim ako nije radnik Škole.
(3)Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga kandidata, Vijeće roditelja imenuje Povjerenstvo od tri
člana. Član povjerenstva ne može se kandidirati za člana Školskog odbora.
(4)Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata mora biti proveden najkasnije 30 dana prije isteka mandata
Školskog odbora.

Članak 32.
(1)Kandidatom se smatra svaki član Vijeća koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu ako nije
radnik/ca škole i čiju je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih članova/ca Vijeća.
(2)Kandidata utvrđenog na način iz prethodnog stavka, Povjerenstvo upisuje u listu koja mora sadržavati
najmanje jednog kandidata, a zatim na glasačke listiće abecednim redom njihovih prezimena.
Članak 33.
(1)Članovi Povjerenstva upisuju svakog glasača u popis članova Vijeća.
(2)Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
(3)Na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasuje se zaokruživanjem
rednog broja ispred prezimena pojedinog kandidata.
Članak 34.
(1)Važeći je glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred prezimena jednog kandidata.
(2)Glasački listić na kome su zaokružena dva ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata smatrat će se
nevažećim.
Članak 35.

(1)Kandidat koji dobije najveći broj glasova izabrani je za člana Školskog odbora iz reda roditelja.
(2)U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se glasovanje u drugom
krugu samo za te kandidate.
Članak 36.
Najmanje dva mjeseca prije isteka mandata Školskom odboru, predsjednik/ca Školskog odbora obavještava
osnivača o toj činjenici i poziva ga da imenuje svoje članove za naredni mandat Školskog odbora.
Članak 37.

(1)Školski odbor radi na sjednicama.

(2)Prvu konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj/ica najkasnije u roku od 15
dana nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
(3)Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedatelja sjednice o izabranim članovima Školskog odbora,
-verificiranje mandata
izabranih članova Školskog odbora koju obavlja predsjedatelj sjednice provjerom identiteta svakog pojedinog člana
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
(4)O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača u roku od tri dana od dana
konstituiranja.
Članak 38.
(1)Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednicu vodi najstariji člana Školskog odbora.
(2)Predsjednika/icu biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
(3)Svaki član/ica Školskog odbora može za predsjednika/icu predložiti jednog kandidata. Ako je istaknuto više
kandidata, glasa se za svakog kandidata ponaosob.
(4)Za predsjednika/icu Školskog odbora izabran/a je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja
članova Školskog odbora.
(5)Izborom predsjednika/ce konstituiran je Školski odbor.
(6)Zamjenika/cu predsjednika/ce Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika/cu.
Članak 39.
(1)Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik/ca.
(2)Sjednice Školskog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
(3)Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 5 dana prije
održavanja sjednice.

(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.
(4)Predsjednik/ca je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pismeni zahtjev najmanje tri člana/ce
Školskog odbora ili osnivača.
(5)Za slučaj spriječenosti predsjednika/ce ili ako predsjednik/ca odbije zakazati sjednicu, pripremu i vođenje
sjednice dužan je obaviti zamjenik/ca predsjednika/ce.

(6)Ukoliko predsjednik/ca Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik/ca odbiju zakazati sjednicu, a radi se o
potrebi hitnog odlučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanje redovite djelatnosti odnosno
zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj/ca.
Članak 40.
(1)Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova/ca Školskog odbora.
(2)U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj/ica Škole.
(3)Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik/ca Školskog
odbora.
(4)Kad se na sjednicama Školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju poslovnu ili
drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova/ca.
(5)Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle sjednice
i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 41.
(1)Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova/ica
Školskog odbora.
(2)Glasovanje na sjednici je javno dizanjem ruke, izjašnjavanjem za ili protiv odluke, rješenja ili zaključka
osim ako Školski odbor ne odluči da o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.
(3)Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedatelj/ica sjednice i objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili
odbijen. Na zahtjev 1/3 članova/ca Školskog odbora glasovanje o istom prijedlogu može se ponoviti, ali na istoj
sjednici samo jedanput.
Članak 42.
(1)O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik. Može se voditi pisano ili tonski.
(2)Zapisnik vodi tajnik Škole kojemu je to radna obveza.
(3)Zapisnik ima obilježja isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada Školskog odbora.
(4)Zapisnik sadrži:
- redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedatelja, broj članova nazočnih na
sjednici
- broj i imena članova koji su opravdali izostanak sa sjednice
- imena ostalih nazočnih na sjednici
- utvrđenje da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
- predloženi i usvojeni dnevni red
- tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i
sažet prikaz njihova izlaganja
- rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
- izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se unese u zapisnik
- vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
- oznaka priloga koji su sastavni dio zapisnika
- potpis predsjedatelja sjednice i zapisničara.
(5)Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka. Čistopis
zapisnika potpisuju predsjedatelj/ica i zapisničar/ka. Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se
predsjedniku/ci i članovima i ravnatelju/ici, a jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
(6)Ako se zapisnik sastoji od više listova na svakom listu mora biti potpis predsjedatelja i zapisničara. Svaki
list mora biti označen rednim brojem.
(7)Ako je u zapisniku bilo što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s tim da ostane vidljivo što
je bilo prvobitno zapisano. Ispravak se može učiniti između redova ili na kraju zapisnika. Ispravak će svojim
potpisom ovjeriti predsjedatelj/ica i zapisničar/ka. Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
(8)Zapisnik se obavezno dostavlja članovima/cama Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu sjednicu.

(9) Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na
zaštitu registrautrnog i arhivskog gradiva.
Članak 43.

(1)Školski odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga akata iz svog
djelokruga. Za članove/ce Povjerenstva i radnih skupina imenuju se radnici/ce Škole uz njihovu prethodnu suglasnost
ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna radna obveza.
(2)Iznimno kad je propisano da određeno Povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može
osigurati od radnika/ca škole ili kada je to potrebno, Školski odbor može za članove Povjerenstva ili radne skupine
imenovati i osobe izvan Škole
uz njihovu suglasnost.
(3)Kod odlučivanja o obvezama radnih tijela ili pojedinaca iz akta mora biti razvidno tko je izvršitelj/ica, u
kojem roku i na koji način izvijestiti članove/ce Školskog odbora o izvršenju obveze.

Članak 44
(1)Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike/ce Škole, učenike/ce i njihove roditelje, objavljuju
se na oglasnoj ploči Škole u obliku skraćenog zapisnika.
(2)O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjedatelj i ravnatelj.
Članak 45.
(1)Svakom radniku/ci ili učeniku/ci koji je prema zakonu pokrenuo postupak zaštite stečenih prava,
ravnatelj/ica mora na njegov/in 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.
Članak 46.
Školski odbor:

Školski odbor:
• imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost resornog ministra,
• razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta,
• donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
• donosi druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja,
• donosi Godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo
izvršavanje,
• donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja,
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
• odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
• daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnos u 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 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 osnovu javnih ovlasti, osim kada
je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
• osniva učeničke klubove i udruge,
• odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom,
• odlučuje o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad 100.000,00
kuna uz prethodnu suglasnost osnivača,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, uz prethodnu suglasnost
osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi,
predlaže osnivaču statusne promjene,
predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole,
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
odlučuje o namjeni sredstava koja uplaćuju roditelji odnosno učenici,
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim statutom i drugim općim
aktima Škole.
čanak 47.

(1)Član Školskog odbora razrješuje se članstva u Školskom odboru:
- ako sam/a zatraži razrješenje,
- kad njegovo/ino razrješenje zatraži tijelo koje ga/ju je imenovalo u Školski odbor
- ako članu/ici izabranom iz reda Nastavničkog vijeća prestane radni odnos u Školi,
- članu/ici izabranom iz reda Vijeća roditelja ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
- kad Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, osnivačkim aktom ili ovim statutom
- kad to zatraži prosvjetni inspektor
- kad je lišen/a prava na roditeljsku skrb
- kad mu/joj je izrečena zaštitna mjera ili kad je prekršajno kažnjen prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji
- kad bude pravomoćno osuđen/a 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)U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka četverogodišnjeg razdoblja,
novoimenovanom članu/ici Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana/ice umjesto kojeg je imenovan.

Članak 48.
Ravnatelj/ica je dužan/na izvijestiti osnivača odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne obavlja
poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svog djelokruga obavlja na način koji ne omogućuje
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Članak 49.
(1)Član/ica Školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama Školskog odbora i sudjelovati u radu (aktivno raspravljati i odlučivati)
- postavljati pitanja predsjedniku/ci i drugim osobama koje sudjeluju u radnu 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. ovog članka su osobna i član/ica ih ne može prenijeti na trećega.
Članak 50.
(1)Članu/ici Školskog odbora obvezno se dostavlja:
- pisani poziv za sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu

- zapisnik s prethodne sjednice.
(2)Pisani poziv obvezno sadrži ime i prezime osobe koja se poziva na sjednicu, prijedlog dnevnog reda, mjesto
i vrijeme održavanja sjednice, naznaku o izvjestiteljima pojedinih predmeta iz predloženog dnevnog reda i potpis
predsjednika.
(3)Članu/ici Školskog odbora moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose na raspravu i odlučivanje na
sjednici.
Članak 51.
Član Školskog odbora može od ravnatelja/ice Škole tražiti obavijesti i na uvid materijale, analize i druge
tekstove koji su mu kao članu/ici Školskog odbora potrebni.
Članak 52.
(1)Član/ica Školskog odbora dužan/na je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koje dozna
u obavljanju dužnosti člana/ice.
(2)Član/ica koji/a postupi suprotno stavku 1. ovoga članka odgovoran/na je Školi prema općim propisima
obveznog prava.
Članak 53.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana/ice Školskog odbora, član/ica ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
Članak 54.
(1)Prije početka sjednice predsjedatelj/ica provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina članova/ica
Školskog odbora.
(2)Predsjedatelj utvrđuje koji su članovi/ice izostali sa sjednice.
(3)Ako je sjednici nazočan dostatan broj članova/ica u skladu sa stavkom 1. ovog članka, predsjedatelj/ica
započinje sjednicu.
(4)Nakon započinjanja sjednice predsjedatelj/ica poziva članove/ice da iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice. Primjedbe na zapisnik mogu se dati usmeno na sjednici.
(5)Članovi/ce odlučuju o iznesenim primjedbama, a nakon toga glasuju o prihvaćanju zapisnika s prethodne
sjednice.

Članak 55.
(1)Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen u pozivu za
sjednicu.
(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)Predsjedatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
(4)Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
(5)Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen u
dnevnom redu.

Članak 56.
(1)Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj/ica 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 57.
(1)Predsjedatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
(2)Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedatelja/ice.
(3)Izvan reda prijavljivanja predsjedatelj/ica će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog reda ako on
to zatraži zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
(4)Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta ali samo uz dopuštenje
predsjedatelja. Na prijedlog predsjedatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
(5)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, predsjedatelj ga
treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda. Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedatelj je ovlašten uskratiti
mu dalje sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
(3)Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojem se
raspravlja.
(4)Predsjedatelj/ica sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova
izlaganja.
Članak 59.
(1)Na prijedlog predsjedatelja/ice ili drugog člana/ice 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.
(2)Kad se na sjednici raspravlja o podatcima ili spravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu,
predsjedatelj treba upozoriti članove/ice da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su ih dužni čuvati kao tajnu.
Članak 60.
Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja
izlaganja, nakon čega će predsjedatelj/ica zaključiti raspravu. Na prijedlog predsjedatelja/ice ili drugog člana/ice
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 valjano odlučiti.
Članak 61.
(1)Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ako se ne pridržava reda ili ne poštuje odredbe ovog
Statuta, mogu se izreći stegovne mjere:
- opomena -izriče se osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnog reda ili remeti rad
sjednice, a izriče je predsjedatelj/ica.
- oduzimanje riječi – izriče se osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba ovog Statuta
remeti rad sjednice, a već prije toga joj je izrečena na istoj sjednici opomena, a izriče je predsjedatelj.
- udaljavanje sa sjednice – izriče se osobi koja ne postupa po nalogu predsjedatelja, a kojoj je ranije izrečena mjera
oduzimanja riječi ili koja na drugi način toliko narušava red i krši odredbe ovog Statuta da dovodi u pitanje
daljnje održavanje sjednice.
(2)Mjeru udaljavanja sa sjednice na prijedlog predsjedatelja izriče Školski odbor, a osoba kojoj je izrečena
dužna je odmah napustiti prostor u kojem se održava sjednica.
(3)Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na
sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.

Članak 62.
(1)Sjednica će se odgoditi kad nastupe okolnosti koje onemogućavaju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.
Sjednica će se odgoditi i ako se ni na koji način ne može utvrditi dnevni red sjednice.
(2)Sjednica će se odgoditi i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban
broj članova, a odlaže je predsjedatelj.
(3)Sjednica se može prekinuti:
- kad se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za održavanje sjednice
- kad dođe do težeg remećenja rada na sjednici, a predsjedatelj nije u mogućnosti održati red primjenom mjera iz
članka 58. Statuta
- kad o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti konzultacije.
(4)Sjednicu prekida predsjedatelj sjednice. Ako pojedini član/ica smatra da nema razloga za prekid sjednice,
on može predložiti da se sjednica nastavi. Odluku o nastavku sjednice donosi Školski odbor.
(5)Kad je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedatelj izvješćuje članove/ce o novom vremenu održavanja
sjednice.
Članak 63.
(1)Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pristupa se odlučivanju. (2)Prije glasovanja
predsjedatelj/ica oblikuje odluke, rješenje ili zaključke koje treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.
(3)Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima odlučeno
predsjedatelj/ica zaključuje sjednicu.

VI. RAVNATELJ/ICA

Članak 64.

(1)Škola ima ravnatelja.
(2)Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
(3)Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.
Članak 65.
-

Ravnatelj/ica:
predlaže statut i druge opće akte, te godišnji plan i program rada

OVLASTI RAVNATELJA
članak 66.
Ravnatelj obavlja poslove:
• predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,
• predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole, uz prethodno
mišljenje Vijeća roditelja,
• na prijedlog Nastavničkog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, prosljeđuje
Školskom odboru Školski kurikulum na usvajanje,
• osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima putem mrežnih stranica
Škole,
• dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnji plan i program rada i
školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
• predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i plan nabave,
• organizira i vodi poslovanje Škole,
• predstavlja i zastupa Školu,
• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
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zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela ako nisu u suprotnosti sa
zakonom,
obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra da su
nezakonite,
potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za
provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Škole,
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,
sklapa ugovore o radu s radnicima,
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,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa,
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za njihovu
sigurnost,
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu (e-Maticu),
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
u okviru svoje nadležnosti, razmatra prijedloge Vijeća roditelja i pisano ga o tome izvještava,
u najkraćem mogućem roku obavještava Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za
Školu,
odlučuje o prigovoru izjavljenom na izrečenu pedagošku mjeru opomena, ukor i opomena pred
isključenje,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,
izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog
odbora,
izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela,
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna,
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u radu i
ustrojstvu Škole,
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podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole najmanje jednom
godišnje osnivaču i Školskom odboru,
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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,
imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
skrbi da se prikupljanje, obrada i korištenju osobnih podataka učenika, roditelja/skrbnika
učenika i radnika Škole obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim
važećim propisima,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru,
obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole, te poslove za koje izrijekom
zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole, te sukladno
tome donosi potrebne odluke
Članak 67.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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 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. uvjete propisane 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 godina na
odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Članak 68.

(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih
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) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor, najkasnije 3 mjeseca prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
(3) 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, uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti prema posebnim propisima, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti
kraći od osam (8) ni duži od petnaest (15) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku
„Za natječaj za ravnatelja-ne otvarati“, te rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji
ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
U natječaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traže prednost imenovanja zbog ostvarivanja
prednosti zapošljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na natječaj izrjekom pozovu na

propis koji im jamči prednost zapošljavanja i dostave sve propisane isprave za ostvarivanje
prednosti.
Članak 69.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici
Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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
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. iskustva na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije – 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :

1 bod
0 bodova (bez dokaza)

2. osnovne digitalne vještine:

1 bod
0 bodova (bez dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije:
1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo
rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj vrednovanja sve tri
dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.

Članak 70.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kanididata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski
odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom 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 Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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 71.
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 Nastavničkog
vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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, Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u svezi s
predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne
smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje
diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
Članak 72.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata i ovjeravaju pečatom Škole, a broj
glasačkih listića mora biti jedank broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispredm 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Članak 73.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor)
radnika donosi pisani zaključak iz članka 62. stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća, odnosno
Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru da kod
imenovanja ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa (zbora) radnika, a
dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno Skupa
(zbora) radnika.
Članak 74.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora) radnika,
glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem programa rada na
sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja
članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za
dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora. Odluka o imenovanju
ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je
suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta ako
prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako
ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.
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 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.
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.

Članak 77.
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,
- dostavom pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti,
- otkazom sukladno zakonskim odredbama.
Članak 78.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako zanemaruje obveze
poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
- ako nastavnu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
- ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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.
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 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.

Ako se ravnatelj razrješava na vlastiti zahtjev, Škola će s ravnateljem zaključiti sporazum o
prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u prethodnom
članku stavku 2. podstavku 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od
ravnatelja da se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
Školski odbor će odlučiti o razrješenju.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 77. stavku 2.
podstavku 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.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, a u
roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.

članak 79.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim
slučajevima:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
• kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
• kada ravnatelj bude razriješen,
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika ili
stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti iz članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba kojoj je
suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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 nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o radu mirovati
za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar nadležnog
Trgovačkog suda.
Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u postupku i rokovima
utvrđenim ovim člankom Statuta.

VII. STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE
Članak 80.

Stručna tijela Škole su: Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Razrednik i Strukovni aktivi.
•

7.1. NASTAVNIČKO VIJEĆE

Članak 81.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te
promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
• predlaže u suradnji s ravnateljem Školski kurikulum,
• sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole,
• skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
• 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,
• donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
• organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
• predlaže imenovanje razrednika,
• predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
• odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije nastavljanjem
obrazovanja ili polaganjem ispita,
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno
promjenom obrazovnog programa,
• sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,
• odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
• imenuje povjerenstva za polaganje ispita,
• utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
• određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
škole,
• zauzima stajalište u postupku imenovanja ravnatelja Škole te se pisanim zaključkom očituje
Školskom odboru o tome sukladno odredbama Statuta Škole,
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
• odlučuje o pohvalama,
• izriče pedagošku mjeru opomene pred isključenje, te odlučuje o njenom ukidanju
• predlaže ravnatelju pedagošku mjeru isključenja iz Škole,
• obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
• Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
• Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloga većinom glasova prisutnih
članova javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
U slučaju spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog suradnika koji
će predsjedavati sjednici Nastavničkog vijeća u vrijeme njegove izočnosti.
RAZREDNO VIJEĆE

Članak 82.

(1)Razredno vijeće čine nastavnici/ice koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2)Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o uspješnom ostvarivanju nastavnog plana i programa i ciljeva odgoja i obrazovanja u
razrednom odjelu i u tu svrhu surađuje s razrednikom
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- surađuje s Vijećem učenika i roditelja
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Škole i drugim aktima Škole.
(3)Razredno vijeće saziva razrednik/ca razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom
sjednice.
(4)Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
(5)U slučaju potrebe, sjednicu Razrednog vijeća može sazvati i ravnatelj Škole.
Članak 83.

-

(1)Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela.
(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 u školi i izvan škole
ispunjava i potpisuje svjedodžbe, obavijesti o uspjehu (na polugodištu) i druge isprave
razrednog odjela
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 uspjehu učenika Nastavničkom vijeću podnosi izvješće o radu Razrednog
vijeća Nastavnom vijeću i ravnatelju Škole
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
utvrđuje ocjenu učeniku iz vladanja
priopćuje učeniku opći uspjeh
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
izriče pedagošku mjeru opomene i predlaže izricanje drugih mjera prema učeniku koji ne
izvršava radne obveze
vodi evidenciju u e-Matici
obavlja i druge potrebne poslove vezane za razredni odjel.

STRUČNI AKTIVI

Članak 84.

(1)Škola ima stručne aktive.
(2)Stručne aktive Škole čine svi nastavnici/ce odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno
skupine srodnih predmeta. Odluku o formiranju stručnog aktiva donosi Nastavničko vijeće na
prijedlog ravnatelja.

(3)Djelokrug i način rada stručnih aktiva uređuje se poslovnikom o radu stručnih tijela
Škole.
Članak 85.
(1)Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.

(2)Djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela iz stavka 1 ovog članka uređuje se
odlukom o njihovom osnivanju.
VIJEĆE RODITELJA

Članak 86.

(1)U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
(2)Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika/ca razrednih odjela Škole.
(3)Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju na roditeljskom sastanku između sebe u
Vijeće roditelja jednog predstavnika/cu.
(4)Izbor predstavnika/ce roditelja iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja se javnim
glasovanjem na sastanku roditelja razrednog odjela, dizanjem ruku.
(5)Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj
glasova nazočnih roditelja.
(6)Postupkom izbora rukovodi razrednik/ca razrednog odjela.
(7)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 87.
(1)Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja, na kojoj potvrđuje mandat
izabranih članova Vijeća roditelja.
(2)Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika/ce Vijeća.
(3)Do izbora predsjednika/ce Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj/ica Škole.
(4)Predsjednik Vijeća bira se javnim glasovanjem. Za predsjednika/cu je izabran član
Vijeća koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova Vijeća.
(5)Zamjenik/ca predsjednika/ce vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika/cu.

Članak 88.
(1)Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje školovanje njihove djece u Školi.
(2)Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
-

ako sam zatraži razrješenje,
ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika/ce Škole
ako tako odluče roditelji učenika/ce razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik/ca.

(3)U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana/ici Vijeća roditelja, imenuje se novi
član/ica na način utvrđen člankom 81. ovoga Statuta.
(4)Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima
roditelja učenika prvih razreda.
Članak 89.

(1)Vijeće radi na sjednicama.
(2)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
radnim vremenom škole, početkom i završetkom nastave, te drugim oblicima
odgojno-obrazovnog rada
organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu
radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
-drugim pitanjima značajnim za rad Škole, kao i drugim poslovima prema odredbama
Zakona, ovog Statuta i općih akata škole.
(3)Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova/ca Vijeća.
Članak 90.
(1)O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
(2)Tajnik/ca škole vodi zapisnik i obavlja administrativne poslove u svezi s radom Vijeća
roditelja.

VIII. RADNICI ŠKOLE
Članak 91.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
Način evidencije radnog vremena za radnike Škole iz stavka 1. ovoga članka propisuje Ministar.

Članak 92.
(1) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati
i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.
(2) Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika, stručnih
suradnika i ravnatelja.
(3) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
(4) Ministar znanosti i obrazovanja propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Razdoblja privremene nesposobnosti radnika za rad iz stavka 1. ovog članka, korištenje rodiljnog ili
roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa ne uračunavaju se u rokove za stjecanje prava iz
stavka 4. ovoga članka.
Članak 93.

(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, pod zakonskim
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.
(3) Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, pod zakonskim aktima,
općim aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom
rada Škole.
Članak 94.
(4) Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.

IX.

STATUS, PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA,
VIJEĆE UČENIKA

TIJELA RAZREDNOG ODJELA I

Članak 95.
(1)Status redovnog učenika/ce stječe se upisom u Školu.
(2)Škola obavlja upis učenika na temelju odluke o upisu koju donosi Ministar za svaku
školsku godinu, temeljem prijedloga Škole i suglasnosti osnivača.
(3) Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste
srednjih škola propisuje ministar Pravilnikom.
(4) Škola objavljuje javni natječaj za upis učenika u prvi razred, uvažavajući kriterije koje
utvrđuje Ministar.
(5) Natječaj za upis učenika u prvi razred Škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i
upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.
(6) Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja,
pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu
donosi ministar.

(7)Redovni upis u prvi razred provodi se u lipnju i srpnju odnosno kolovozu tekuće godine.
Redovni upis provodi upisno Povjerenstvo.
(8)Kao relevantni podaci za upis u prvi razred uzimaju se podatci iz izvoda iz matične
knjige rođenih, domovnice, isprava o prebivalištu ili boravištu, te podatci koje školi dostavi
ovlašteno upravno tijelo.
(9)Status redovnog učenika/ce ima učenik/ca za vrijeme trajanja školovanja, a najdulje do
kraja školske godine u kojoj je polazio posljednji razred.
(10)U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika/ce odlučuje
Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 96.
(1)Učenik/ca gubi status redovnog učenika/ce:
- na kraju školske godine u kojoj je završio/la upisani program,
- godinu dana nakon završetka razreda upisanog programa ako nije položio državnu
maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad
- kada se ispiše iz škole.

- kada ne upiše slijedeći razred,
- dok traje mjera isključenja iz Škole.
(2)Iznimno, učenicima koji pohađaju strukovne programe u školi, status redovitog učenika može
se produžiti najviše za dvije godine zbog:
- iznimnih, socijalnih ili obiteljskih prilika učenika,
- bolesti učenika,
- roditeljstva učenika,
- kategoriziranosti sportaša prema Zakonu o športu.
(3)O produljenju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog
vijeća.
(4)Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kad mu je
produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi je li se mijenjao kurikulum za stjecanje
iste kvalifikacije. Ukoliko je kurikulum izmijenjen, ravnatelj će pribaviti
Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje (gimnazija ili
ekonomist) i prijedlog razrednog vijeća na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za
nastavak stjecanja kvalifikacije učenika.
Članak 97.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, škola će upisati u
odgovarajući razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi nastavka
naobrazbe. Do izdavanja rješenja Škola može izvršiti uvjetni upis.
Članak 98.
Posebnu pomoć Škola je dužna pružati učenicima koji imaju pravo na školovanje u
Republici Hrvatskoj, a koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.

PROMJENA UPISNOG PROGRAMA
Članak 99.
(1)Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili
drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program,
najkasnije do početka drugog polugodišta.
(2)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.
(3)Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili
drugoj školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti
obrazovni program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na
kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.

(4)Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili
dopunskih ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove
polaganja ispita određuje Nastavničko vijeće.
(5)Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka
drugog polugodišta.
(6)Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka
drugog polugodišta.
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.
(7) Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će drugu školu
o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana prijepis
ocjena.
(8) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od
dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
(9)Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti promjena
upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni
program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga
u taj program u Školi i toj školskoj godini.
(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka
Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u
programu u koji se učenik upisuje.
(11)a učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.

Članak 100.
Učenici/ce Škole imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim na
temelju Zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 101.
(1)Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednika, zamjenika predsjednika , blagajnika i predstavnika u Vijeću učenika škole.
(2)Za predsjednika, zamjenika predsjednika, blagajnika i predstavnika u Vijeću učenika
izabrani su oni učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
(3)Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4)Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika, blagajnika i predstavnika u
Vijeću učenika rukovodi razrednik.
Članak 102.

Predsjednik razrednog odjela odnosno njegov zamjenik i predstavnik u Vijeću učenika
predstavljaju razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi.
Članak 103.
(1)Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje
aktivnosti razrednog odjela.
(2)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 104.

Prava učenika/ca su:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- biti obaviješten o svim pitanjima koja se odnose na njega
- dobiti savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem interesu
- na uvažavanje njegova mišljenja
- podnositi pritužbe i predstavke mjerodavnim tijelima,
- raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada, te
- birati i biti biran za predstavnika/ce razreda u Vijeće učenika
- sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati
mišljenja o primjeni stegovnih mjera,
- davati mišljenje o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika/ca,
- osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog
sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u
ostalim
slobodnim aktivnostima
- birati i biti biran za predsjednika/cu razrednog odjela.
Članak 105.
Dužnosti učenika/ca su :
- redovno pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,
- čuvati školsku imovinu, kao i privatnu imovinu učenika/ce, nastavnika/ce i drugih radnika
/ca Škole,
- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i kućnim redom
- ponašati se pristojno prema drugim učenicima/cama Škole, nastavnicima/ama i ostalim
radnicima/cama Škole,
- sudjelovati u radu Vijeća učenika
- pridržavati se pravila školskog života i rada, odredaba kućnog reda, etičkog kodeksa,
ovoga Statuta i drugih akata i odluka Škole.
Članak 106.

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 7 dana od povratka učenika na nastavu.

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 7 dana nakon povratka učenika na nastavu.
Članak 107.
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 nastavnika 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
nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev nastavničkom
vijeću najkasnije 8 dana prije izostanka.
Članak 108.

(1)Ako učenik/ca ne pohađa redovito nastavu ili je prestane pohađati, a o razlozima
izostanka nije obaviješten razrednik/ca, razrednik/ca će zatražiti od roditelja objašnjenje o
razlozima neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.
(2)Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se neopravdani izostanak od pet dana
neprekidno ili deset dana s prekidima tijekom jednog mjeseca ili tri izostanka s nastave jednog
predmeta tijekom jednog mjeseca.
(3)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 109.
(1)Nastavnici/ce su dužni upoznati učenike/ce na početku nastave s njihovim obvezama, za
svaki nastavni predmet.
(2) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet, kao i ocjena iz vladanja
utvrđuje se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovanoj skupini na kraju nastavne godine.
Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

(3) Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.

Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama
za svaki nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja, provjeravanja i
ocjenjivanja učenika.

(5) Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba provede, a roditeljima ukazati na
činjenicu da su učenici upoznati sa svojim obvezama.
(6) Temeljem praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja Razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(7) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet, kao i ocjena iz vladanja
utvrđuje se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovanoj skupini na kraju nastavne
godine.
(8) Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

Članak 110.
(1)Učenik/ca može biti zbog zdravstvenog stanja trajno ili privremeno oslobođen /a obveze
svladavanja svih ili pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz temeljnih
predmeta struke.
(2)Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog
predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je
oslobođen.
(3)Odluku o oslobađanju obveze iz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na
prijedlog nadležnog liječnika.
Članak 111.
(1)Redovni učenici/ce sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno posebnom propisu ili
koji su istaknuti umjetnici/ce, mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
trajanju za polovinu duljem trajanju propisanog programa.
(2)Način i rokove takvog školovanja utvrđuje utvrđuje Nastavničko vijeće.
(3)Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima/cama koji su športaši u natjecateljskim
kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.
(4)Učenici/ce iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema
posebnom nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo.
Članak 112.
(1)Redovni učenik/ca programa za stjecanje srednje stručne spreme, može tijekom savladavanja
programa dva puta ponavljati razred.
(2)Isti razred može se ponavljati samo jedanput.
(3) Iznimno, ako je tako određeno posebnim propisom učenik može pohađati svaki razred dva
puta.

(4) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo
više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
(5) Ako učenik iz stavka 1. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili dopunske
ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja prošlo
više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.

VIJEĆE UČENIKA

Članak 113.

(1)U Školi se osniva Vijeće učenika.
(2)Vijeće učenika čine predstavnici/ce učenika svakog razrednog odjela Škole.
(3)Učenici/ce svakog razrednog odjela biraju svoga predstavnika /cu u Vijeće učenika
javnim glasovanjem. Postupkom izbora rukovode razrednici/ce razrednih odjela.
(4)Radom Vijeća učenika škole rukovodi predsjednik/ca.
(5)Za predsjednika/cu Vijeća učenika izabran je učenik/ca koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih članova. Glasovanje je javno dizanjem ruku.
Članak 114.
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 rad u Školi
surađuje kod donošenja kućnog reda
pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 115.
(1)Predstavnik/ca Vijeća učenika može sudjelovati u radu tijela Škole kad se odlučuje o
pravima i obvezama učenika/ca, bez prava odlučivanja.
(2)Vijeće učenika Škole bira predstavnika Vijeća u Županiji.
Članak 116.
(1)Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
(2)U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik pedagog, a može
sudjelovati i ravnatelj ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
(3)O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član/ica Vijeća kojeg odredi
predsjednik/ca.
Članak 117.
Član Vijeća učenika/ca bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran/a.

X.

TAJNIK ŠKOLE

Članak 118.

(1)Škola ima tajnika.

(2) Uvjeti za tajnika Škole su završen:
a) 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.
Tajnik obavlja poslove za koje je ovlašten propisima i ovim Statutom.

XI. ISPITI

Članak 119.

(1) Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, kao i ocjena iz vladanja
utvrđuje se javno u razrednom odjelu odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.
(2) U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno
razrednika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika
kojeg odredi ravnatelj.
(3) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev
Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem
protokola Škole.
(4) Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(5) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od
dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.

Članak 120.
(1)Ponovni ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2)Pisani dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita traje najdulje do 20 minuta.
(3)Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje Povjerenstvo. Pitanja na usmenom dijelu ispita
mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi Povjerenstva.
(4)Na kraju ispita Povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(5)Članovi Povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
(6)Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
(7)O tijeku ispita vodi se zapisnik ,a 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 te konačna ocjena.

Pisani radovi učenika prilažu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Škole.
Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva
Članak 121.
(1)Povjerenstvo pred kojim se polaže ispit čine tri člana/ice i to: predmetni nastavnik/ca - ispitivač,
nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik/ca (predsjednik).
(2) U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita, odnosno ako su
toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi
Povjerenstva mogu biti i drugi članovi Razrednog vijeća.
(3) Ukoliko članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom glasova.
(4) Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
(5)O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za svako
pitanje i konačna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva. Donesenu ocjenu predsjednik
Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
(6)Članove povjerenstva imenuje Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.
(7)Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene radi koje je učenik/ca podnio zahtjev za
ponovni ispit.
(8) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena Povjerenstva je konačna.
(9)Ostvarivanjem prava na ponovni ispit, učenik/ca ne gubi pravo na popravni ispit.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (10) iz
najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad iz članka 134. ovoga Statuta.

POPRAVNI ISPIT
Članak 122.
(1) Za učenika koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan (1), a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena
upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri (3) ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
(3) U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje 3 člana i to: predmetnog
nastavnika, nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.
(4) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja
popravnog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim
poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za popravni ispit mogu biti i drugi članovi
Nastavničkog vijeća.

(5) Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(6) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
(7) Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

(8) Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje
se ocjenom nedovoljan.

(9) Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije
na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se
stavak 9. ovog članka.
(10) Učenik iz stavka 10. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit u zasebnom roku, kojeg odredi ravnatelj vodeći računa da to u pravilu
bude do završetka tekuće školske godine.
(11) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge ne pristupanju ispita iz stavka
10. ovog članka.
(12) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(13) Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova,
a član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
(14) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
(15) Ocjena povjerenstva je konačna.
(16) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred
novim povjerenstvom.
(17) Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi
da gubi status učenika.
(18) Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
(19)Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje
se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije na
dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se stavak 1.
ovog članka.
Članak 123.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD

(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) Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
(3) Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna

(4) Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(5) U slučaju da učenik tijekom dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari
očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog rada.
(6) Ako se učeniku nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se
upućuje na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće godine.
(7) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.

PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT
Članak 124.
(1)Učenik koji iz opravdanih razloga nije pohađao 1/3 ukupnog godišnjeg fonda nastavnih
sati jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen, polaže predmetni ili razredni
ispit.
(2)Zahtjev za polaganje predmetnog ili razrednog ispita podnosi se Nastavničkom vijeću
putem tajništva Škole.
(3)Nastavničko vijeće ocjenjuje opravdanost zahtjeva i donosi odluku o odobravanju ili
neodobravanju polaganja ispita.
(4)Opravdanim razlozima iz stavka jedan ovog članka smatraju se:
- bolest u duljem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- isključenje učenika iz škole
- razna športska i druga natjecanja;
- drugi razlog koji Nastavničko vijeće ocijeni opravdanim.
- učenik koji je isključen iz Škole
(1) Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, putem protokola, a
opravdanost svog zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su
razlozi utvrđeni u podstavku 1., te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz
podstavka 2. i 3. stavka 2. ovoga članka.
(2) Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Nastavničkom vijeću, a izostao je kako je navedeno u
stavku 1. ovoga članka, razrednik obvezno saziva Razredno vijeće na kojem svaki predmetni
nastavnik analizira izostanke sa nastave svoga predmeta.
(3) Ukoliko predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog predmeta 30%
ili više nastavnih sati od ukupnog broja sati propisanih važećim nastavnim planom i
programom, te da neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, za
upućivanje učenika na polaganje predmetnog ispita.
(4) Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, zahtjev Nastavničkom vijeću podnosi
razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
(5) Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Nastavničko vijeće na
obrazloženi prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika
kada je riječ o razrednom ispitu.

(5)Predmetni ili razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
Članak 125.
(1) Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i
daroviti učenici/ce koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedo svladavaju
još jedan obrazovni program.
Članak 126.
(1)Predmetni ili razredni ispit polaže se, u pravilu, na kraju nastave.
(2)Vrijeme polaganja određuje Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.

(3)Ukoliko postoje razlozi koji onemogućavaju polaganje na kraju nastave, Nastavničko
vijeće odredit će vrijeme polaganja uvažavajući te razloge.
Članak 127.
(1)Razredni ispit polaže se pred povjerenstvom od tri člana koje imenuje Nastavničko vijeće, u
sastavu: predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja razrednog
ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima
(ranije planiranim), članovi povjerenstva za razredni ispit mogu biti i drugi članovi Nastavničkog
vijeća.

(2)Učenik/ca ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
(3)Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita, najkasnije do početka iduće školske godine.

Članak 128.
(1)Učeniku/ci koji/a nije položio predmetni ispit, može se odobriti dodatni rok za polaganje
toga ispita, ali ne ranije od 15 dana nakon obavljenog prvog ispita.
(2)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.
(3)Učenik koji je opravdano spriječen pristupiti ispitu iz točke 2. ovog članka obvezan je
javiti to školi najkasnije na dan ispita i prije vremena određenog za pristupanje ispitu.
(5) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz predmetnog ispita ima pravo
u roku od dva (2) dana od zaključene ocjene podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja
ispita pred Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita iz stavka 2. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.

4. RAZLIKOVNI I DOPUNSKI ISPITI
Članak 129.
(1)Razlikovne i dopunske ispite polažu:
- učenici/ce koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa
koji se sadržajem i opsegom razlikuje,
-učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
(2)Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje
Nastavničko vijeće, osim za učenike/ce iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju
Ministarstva.

5. ZAVRŠNI ISPIT

Članak 130.

(1)Srednjoškolsko obrazovanje učenika gimnazije završava se polaganjem
državne mature po postupku, uvjetima i načinu koji propiše ministar.
(2)Učenicima programa ekonomist srednjoškolsko obrazovanje završava
izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole.
(3)Učenici iz stavka 2. ovog članka mogu polagati i ispite državne mature.
(4)Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
obrazovanja.

XII.

POHVALJIVANJE I NAGRAĐIVANJE UČENIKA

POHVALE I NAGRADE

Članak 131.

(1)Učenicima/cama, razrednim odjelima i obrazovnim skupinama koje se ističu u učenju,
ponašanju i drugim korisnim aktivnostima dodjeljuju se pohvale i nagrade.
(2)Cilj pohvala i nagrada je poticanje učenika/ca u ostvarivanju dobrih rezultata i isticanju.
(3)Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici/ce, nastavnici/ce, stručna tijela Škole, Školski
odbor, te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Članak 132.
Pohvale učenicima/cama izriče:
- predmetni nastavnik/ca
- razrednik/ca
- razredno vijeće
- ravnatelj/ica
- Nastavničko vijeće
- Školski odbor.

Članak 133.
Pohvale mogu biti:
- usmene, objavljene na sjednici stručnih tijela, školskim svečanim skupovima, prigodnim
proslavama, svečanostima povodom završetka školske godine i sl.;
- pismene ( pohvalnice, diplome, priznanja i sl.);
- u obliku prigodnih znački, pehara i sl.
Članak 134.

-

(1)Nagrade učenicima/cama dodjeljuje Nastavničko vijeće.
(2)Nagrade mogu biti:
knjige, umjetnine, albumi, fotografije i sl.;

-

sportski rekviziti, alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje i reproduciranje;
kraće stručno putovanje .
Članak 135.

(1)O pohvalama i nagradama Škola vodi evidenciju.
(2)Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima (
matična knjiga ili druga matična dokumentacija) prema posebnom aktu ministra.
Članak 136.
Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Škole (posebni fond za nagrade
učenicima) za tekuću školsku godinu.
Članak 137.
(1)Pohvaljuju se u pravilu svi učenici koji su razred završili odličnim uspjehom, kao i
učenici koji u tijeku godine nisu izostali niti jedan školski sat s nastave. Pohvaljuju se i svi učenici
koji su sudjelovali na županijskom, međužupanijskom i državnom natjecanju u znanju.
(2)Nagrađuju se u pravilu svi učenici koji su maturu i završni ispit položili odličnim
uspjehom, te sudjelovali na državnom natjecanju u znanju bez obzira na osvojeno mjesto na rang
listi.

PEDAGOŠKE

MJERE
Članak 138.

(1) 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.
(2) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i
nasilničkog ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
(3) Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne
izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom
postupku.
(4) Prije izricanja pedagoške mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojnoobrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za
donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere, a roditelj ili skrbnik mora biti
informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim
informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.

(5) Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi
da se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj
ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.

(6) Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu
( 7) U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja donosi tijelo koje je pedagošku mjeru i izreklo.

ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE

Članak 139.

(1) Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
(2) Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
(3) Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri
isključenja iz Škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu
skrb o čemu brigu vodi stručna služba Škole.
(4) Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili
skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni
ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
(5) Pojedinačni akti kojim se izriče pedagoška mjera mora sadržavati uputu o pravnom lijeku.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje učenik
odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana izricanja
pedagoške mjere.
(6) Na izrečenu pedagošku mjeru isključenje iz Škole učenik odnosno roditelj učenika može
izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
O žalbi iz stavka 3. ovog članka odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
(7) Pojedinačni akti kojim se izriče pedagoška mjera mora sadržavati uputu o pravnom lijeku.
(8) Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje
učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od
dana izricanja pedagoške mjere.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenje iz Škole učenik odnosno roditelj učenika može izjaviti žalbu
u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
O žalbi iz stavka 3. ovog članka odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

(9) Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
najduže do 8 dana
(10)
O privremenom udaljavanju učenika ravnatelj je dužan pisanim putem izvijestiti
roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
(11)
Protiv rješenja privremenog udaljenja s nastave ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana
dostave rješenja.

XIII. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 140.

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 razrednog odjela sazivaju se tijekom godine.

Članak 141.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati u Školi ili pisanom izjavom odnosno ispričnicom liječnika najkasnije
sedam dana od prvog dana izostanka učenika s nastave.
Članak 142.
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 143.

-

(1) U skladu s aktima Školskog odbora i odlukom ravnatelja te sukladno svojim interesima
roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
kupnje izgubljenih posuđenih knjiga i popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
školskih izleta i ekskurzija
kino i kazališnih predstava u skladu s programom rada škole
priredaba i natjecanja
rada učeničkih klubova i udruga i sl.
Članak 144.

Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom i Školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stanicama 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.

XIV. SURADNJA SA SINDIKATOM
Članak 145.
(1)Sindikalno organiziranje u Školi je slobodno.

(2)Škola je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i Radničkog vijeća kao i ostvarivanje
njihovih prava sukladno Zakonu o radu, općim aktima Škole i Kolektivnom ugovoru.

XV. JAVNOST RADA
Članak 146.
(1)Rad Škole i njezinih tijela je javan.
(2)Statut Škole i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči.
(3)Škola upoznaje javnost o organizaciji rada Škole, uvjetima rada i obavljanju poslova iz
svoje djelatnosti davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja.
(4)Uvid u dokumentaciju Škole te druge materijale u svezi s radom Škole , omogućit će se
svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sukladno zakonu i normativnim aktima škole kojima se uređuje
pravo na pristup informacijama.
(5)Za javnost rada odgovoran je predsjednik Školskog odbora i ravnatelj.

XVI. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA
Članak 147.
(1)Tajnim se podacima smatraju podatci koje ravnatelj/ica, sukladno pozitivnim propisima i
općem aktu odredi tajnim kao i svi podatci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba
priopći Školi.
(2)Radnici/ce Škole dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnima bez obzira na način
saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.
(3)Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi, sukladno
pozitivnim propisima.
(4)Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i
upravnim tijelima.

Članak 148.
(1) Podaci koji su označeni kao tajni može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj/ica ili osoba
koju on za to ovlasti.
(2) Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi
se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće
uredbe o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima.
(3) Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih
roditelja/skrbnika te radnika Škole, provodili u skladu propisa navedenih u stavku 1.
ovoga članka, Škola je obvezna izraditi cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite
osobnih podataka kojim će se, između ostaloga, na odgovarajući način urediti načela
obrade osobnih podataka, pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka, način
prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka, prava ispitanika, uvjeti privole, obveze
Škole kao voditelja obrade osobnih podataka, obrada posebnih kategorija osobnih
podataka, informacije i pristup osobnim podacima, ispravak i brisanje, pravo na prigovor
i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, sigurnost obrade te organizacijska,
tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka,odnosi voditelja i izvršitelja obrade,
evidencija aktivnosti obrade, imenovanje službenika za zaštitu podataka, prijenosi osobnih
podataka, te druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih
podataka pojedinaca fizičkih osoba čiji se osobni podaci koriste.
(4 Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se
ostvaruje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima
donesenim temeljem tog zakona.

XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 149.
(1)Radnici/ce 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.
(2)Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika/ca Škole, učenika
/ica , roditelja ili skrbnika i ostalih građana na čijem području Škola djeluje.

Članak 150.
Škola će u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti odgoju
učenika/ca glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.
Članak 151.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i
programa rada Škole.

XVIII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 152.
Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Sredstva za rad Škole osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna osnivača, prihoda
ostvarenih obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti, donacijama i iz drugih
izvora sukladno zakonu.
Članak 153.
(1)Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo
za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole, ako osnivač ne odluči drukčije.
(2)Sredstva za rad Škole koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim
planom i godišnjim planom i programom rada.
Članak 154.
(1)Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(2)Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
Članak 155.
(1)Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove izrade i
izvršavanja proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi s zaduživanjem i upravljanjem
imovinom koja je u njezinoj nadležnosti.
(2)Za planiranje i izvršavanje proračuna Škole odgovoran je ravnatelj/ica Škole.
Članak 156.
(1)Škola donosi financijski plan, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Škole i
godišnji obračun proračuna Škole.
(2)Akte iz prethodnog stavka ovog članka Škola je dužno dostaviti osnivaču, Ministarstvu
financija i drugim nadležnim pravnim osobama.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE

Članak 157.
Opći akti Škole su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja
iz djelatnosti Škole.

Članak 158.
Školski odbor donosi sljedeće opće akte:
- Statut,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole
- Pravilnik o radu školske knjižnice,
- Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
- Poslovnik o radu Vijeća roditelja,
- Poslovnik o radu Školskog odbora
- Poslovnik o radu Skupa zaposlenika
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara (sa školskim planom evakuacije i spašavanja)
- Pravilnik o kućnom redu
- Etički kodeks
- ostale opće akte.
Članak 159.
(1)Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
(2)Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči, a iznimno ako
je to propisano danom objave na oglasnoj ploči.
XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 160.
(1) Članak 68.stavak 5. ovog Statuta primjenjuje se od 1.siječnja 2017.godine.
Članak 161.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut SŠ IVANA LUCIĆA
TROGIR kojeg je Školski odbor KLASA: 021-04/16-02/97, UR.BROJ: 2184/1-01-161 od
31.ožujka 2016. godine.

KLASA: 012-03/19-01/
URBROJ: 2184-31-06-19

Trogir;.________________
Predsjednica Školskog odbora:
Ivanka Tomaš,prof.

Ravnatelj:
mr.sc.Jakša Geić,prof.

Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine
Klasa: __________________; Ur.broj: _____________________, od _________________ .
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana _____________ godine,
te je tim danom stupio na snagu.
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Izmjene i dopune Statuta škole od 12. srpnja 2018. god. (KLASA: 602-03/18-01/355, URBROJ: 2181-2401/1-18-1), stupile na snagu 12. srpnja 2018. god.

Na temelju čl. 98. i čl. 118. stavka 2. točke 3. 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 i 152/14) i članka
38. Statuta škole, Školski odbor Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split na sjednici održanoj
dana 08. lipnja 2015. god., utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole
Split.

Pročišćeni tekst Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split obuhvaća Statut Graditeljsko-geodetske
tehničke škole Split od 01. prosinca 2008. god., KLASA: 602-03/08-01/218, URBROJ: 2181-24-01/1-08-1,
Izmjene i dopune Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split od 15. prosinca 2009. god., KLASA:
602-03/09-01/301, URBROJ: 2181-24-01/1-09-1, Izmjene i dopune Statuta Graditeljsko-geodetske
tehničke škole Split od 17. svibnja 2012. god., KLASA: 602-03/12-01/136, URBROJ: 2181-24-01/1-12-1,
Izmjene i dopune Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split od 15. travnja 2013. god., KLASA:
602-03/13-01/116, URBROJ: 2181-24-01/1-13-1, Izmjene i dopune Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke
škole Split od 08. lipnja 2015. god., KLASA: 602-03/15-01/233, URBROJ: 2181-24-01/1-15-1, Izmjene i
dopune Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split od 03. svibnja 2016. god., KLASA: 602-03/1601/140, URBROJ: 2181-24-01/1-16-1, Izmjene i dopune Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split
od 24. listopada 2017. god., KLASA: 602-03/17-01/382, URBROJ: 2181-24-01/1-17-1 i Izmjene i dopune
Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split od 12. srpnja 2018. god., KLASA: 602-03/18-01/355,
URBROJ: 2181-24-01/1-18-1u kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu.

S T A T U T
GRADITELJSKO-GEODETSKE TEHNIČKE ŠKOLE

(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja
važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Graditeljsko-geodetske tehničke škole (u daljem tekstu:
Škola).
Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na
osobe muškog i ženskog spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službu.
Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060181639 i upisnik ustanova
srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Škola je pravni sljednik Centra za odgoj i obrazovanje u građevinarstvu i industriji
građevinskog materijala «Ćiro Gamulin» Split OOUR «Srednje obrazovanje» Split osnovana
sporazumom od 28.08.1991.
OSNIVAČ

Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
Naziv Škole glasi Graditeljsko-geodetska tehnička škola.
Sjedište Škole je u Splitu, Matice hrvatske 11.
ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe se na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske,
te naziv Splitsko-dalmatinske županije.
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 32 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
štambilj četvrtastog oblika, veličine 15x55 mm, na kojem je upisan 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.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko
poslovanje.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole koji se obilježava svake godine na dan Sv. Marka, 25. travnja.
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. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
DJELATNOST
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i obrazovanje odraslih za stjecanje
stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja
strukovnog obrazovanja.
U okviru djelatnosti Škola izvodi programe za zanimanja:
• građevinski tehničar
• arhitektonski tehničar
• tehničar geodezije i geoinformatike
Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe:
•
•

građevinski tehničar

arhitektonski tehničar.

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA
Članak 10.

Djelatnost srednjeg obrazovanja Škola, sukladno zakonu i provedbenim propisima,
ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma i
godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Školski kurikulum Škola donosi na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog
kurikuluma i nastavnih planova i programa, kojeg donosi ministar znanosti obrazovanja i športa (u
daljnjem tekstu: ministar). Školskim kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program
Škole o izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Školski kurikulum donosi, prema prijedlogu nastavničkog vijeća, školski odbor najkasnije
do 30. rujna tekuće godine.
Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja, donosi školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće
godine.
Članak 11.a
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.

SAMOVREDNOVANJE I VANJSKO VREDNOVANJE

Članak 11.b
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
• planiranje i programiranje rada,
• poučavanje i podršku poučavanja,
• postignuća učenika, odnosno polaznika,
• materijalni uvjeti,
• ljudski potencijal,
• profesionalni razvoj zaposlenika,
• međuljudski odnosi u Školi,
• rukovođenje i upravljanje,
• suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 11.c
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 11.b Statuta imenuje Školski odbor.

Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
• 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Mandat članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavnika i stručnih suradnika, reda
učenika, odnosno polaznika i reda roditelja traje četiri godine.
Članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika i reda roditelja mandat prestaje danom
ispisa učenika iz škole odnosno na kraju školske godine u kojoj je učenik završio srednje
obrazovanje.
RADNI TJEDAN
Članak 12.

Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s godišnjim planom
i programom rada.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu ako to zahtijevaju
prostorni, organizacijski ili drugi uvjeti rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 13.

Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu
i školskom kurikulumu.

IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 14.

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 15.

Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i
obrazovnim skupinama.
Razredni odjeli u Školi, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se prema
istim programima obrazovanja na početku školske godine.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA

Članak 16.

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za
učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju iznadprosječne rezultate ili pokazuju interes
za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 17.

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i
programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.

Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.

U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.

Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

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.
U Školi se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene cjeline:
• organizacijsko-razvojna služba i
• administrativno-tehnička služba.

Organizacijsko-razvojna služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, potrebama i interesima učenika te promicanja stručno-pedagoškog rada Škole, sukladno
Zakonu, provedbenim propisima i Godišnjem planu i programu rada Škole
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne, kadrovske, 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 i druge poslove u skladu sa Zakonom,
provedbenim propisima i Godišnjim planom i programom rada Škole.
KUĆNI RED
Članak 23.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom 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.
Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor u suradnji s nastavničkim vijećem, vijećem
učenika i vijećem roditelja.
•
•
•
•
•

IV. TIJELA ŠKOLE
1.

UPRAVA ŠKOLE

Školom upravlja školski odbor.

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 24.

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:
• nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
• osnivač tri člana samostalno.
MJESTO I VRIJEME PREDLAGANJA I IZBORA KANDIDATA
Članak 25.

Izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici nastavničkog vijeća, a izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda roditelja
obavlja se na sjednici vijeća roditelja
Za provođenje postupka izbora i imenovanja članova školskog odbora nastavničko vijeće
odnosno vijeće roditelja imenuje povjerenstvo od tri člana. Član povjerenstva ne može biti kandidat
za člana školskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata školskog odbora.

KANDIDATURA
Članak 26.

Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može
predložiti svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 nastavničkog 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. do 4. ovoga članka, predsjedatelj sjednice nastavničkog vijeća odnosno vijeća
roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj 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. 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.

LISTA KANDIDATA
Članak 27.
Lista kandidata za školski odbor iz članka 26. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu,
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prezimenom prema abecednom redu.
Lista kandidata iz reda nastavnika mora sadržavati najmanje 4 kandidata.
Lista kandidata iz reda roditelja mora sadržavati najmanje 2 kandidata.
IZBOR KANDIDATA
Članak 28.
O kandidatima za članove školskog odbora članovi nastavničkog vijeća glasuju tajno putem
glasačkih listića.

Na glasačkom se listiću prezimena navode abecednim redom, a glasuje se zaokruživanjem
broja ispred pojedinog kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena do dva
kandidata.
Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata
smatrat će se nevažećim.
Dvoje kandidata koji su dobili najveći broj glasova, nastavničko vijeće imenuje za članove
školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole.
Za člana Školskog odbora iz reda roditelja članovi vijeća roditelja glasuju javno prema redoslijedu
utvrđenom listom kandidata. Izabran je roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova vijeća
roditelja i vijeće roditelja ga imenuje članom školskog odbora.
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.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila većina članova nastavničkog vijeća odnosno
vijeća roditelja.
DOSTAVLJANJE POPISA KANDIDATA OSNIVAČU

Članak 29.
Izvješće o imenovanju i razrješenju članova školskog odbora iz reda radnika škole, nastavnika i
stručnih suradnika i iz reda roditelja, ravnatelj, po potrebi, dostavlja osnivaču škole.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 30.

Nakon imenovanja većine članova školskog odbora u roku do 15 dana saziva se
konstituirajuća sjednica školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do
izbora predsjednika školskog odbora vodi najstariji član školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

•
•
•

Članak 31.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

izvješće predsjedatelja sjednice o imenovanim članovima školskog odbora
verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 32.

Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 33.

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 predsjedatelj sjednice iz članka 30. stavka 2.
predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku do
tri dana od dana konstituiranja.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA

•
•
•
•
•
•

Članak 34.
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
kada je lišen prava na roditeljsku skrb
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 mu prestane radni odnos u školi.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 35.

Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne
obavlja poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili
da te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka Školski odbor može biti raspušten i prije isteka
mandata.
Odluku o raspuštanju školskog odbora donosi nadležni ured državne uprave.

RADNA TIJELA
Članak 36.

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.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 37.

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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školski odbor:

Članak 38.

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 svezi 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 učeničke klubove i udruge
odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine, te investicijskim
radovima vrijednosti iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine, te investicijskim radovima vrijednosti iznad 100.000,00 kuna
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina bez obzira na vrijednost imovine
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
bira i razrješava ravnatelja
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 svezi s radom Škole
obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

•
•
•
•
•

Članak 39.
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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA

•
•
•

Članak 40.
Članu školskog odbora obvezno se dostavlja:

pisani poziv na 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.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 41.

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 42.

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 prema općim
propisima obveznog prava.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 43.

Za vrijeme dok obavlja dužnost člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni isticati
podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 44.

Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 45.

Sjednicu saziva predsjednik.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži 1/3 članova školskog odbora, ravnatelj
ili osnivač.
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 46.

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 podatcima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju
samo uz nazočnost članova.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 47.

Sjednice priprema predsjednik školskog odbora.
U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u
svezi s pitanjima 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.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Članak 48.

•
•
•

Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik školskog odbora.
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 podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o
njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici.
POZIV ZA SJEDNICU
Članak 49.

•
•
•
•

Poziv za sjednicu dostavlja se:
članovima
ravnatelju
izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda
drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Poziv za sjednicu može biti usmeni, pisani ili kao pisana obavijest koja se ističe na oglasnoj

ploči.
SADRŽAJ POZIVA

•
•
•
•
•

Članak 50.
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.
PREDSJEDAVANJE SJEDNICI

Članak 51.
Sjednici predsjeda predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedatelj).
PRAVO ODLUČIVANJA
Članak 52.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora.
Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost
predsjedatelj, ali bez prava odlučivanja.
POČETAK SJEDNICE
Članak 53.

Prije početka sjednice predsjedatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.
predsjedatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.

Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedatelj započinje sjednicu.
Nakon početka sjednice predsjedatelj 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.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK
Članak 54.
Primjedbe na zapisnik iz članka 53. 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.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Članak 55.

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.
Predsjedatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.
Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
POČETAK RASPRAVE
Članak 56.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 57.

Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno na
koju se materijal odnosi.
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.
PRIJAVLJIVANJE ZA RASPRAVU
Članak 58.

Predsjedatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedatelja.
Izvan reda prijavljivanja predsjedatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog
reda ako on to zatraži zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 59.

Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz
dopuštenje predsjedatelja.
Na prijedlog predsjedatelja ili člana školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.

Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem
osobe koje su se prvi put prijavile i dobile riječ.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 60.

Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema
utvrđenom dnevnom redu.
Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja,
predsjedatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.
Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedatelj je ovlašten uskratiti mu dalje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 61.

Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne smeta za vrijeme
njegova izlaganja.
PREKID RASPRAVE
Članak 62.

Na prijedlog predsjedatelja 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.
ČUVANJE TAJNE
Članak 63.

Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili
drugu tajnu, predsjedatelj treba upozoriti članove da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su
ih članovi dužni čuvati kao tajnu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 64.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne
završe svoja izlaganja.
Kada predsjedatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom
predmetu, zaključit će raspravu.
Na prijedlog predsjedatelja 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.
STEGOVNE MJERE
Članak 65.

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.

OPOMENA
Članak 66.
Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnoga
reda ili remeti rad sjednice.
Opomenu izriče predsjedatelj.
ODUZIMANJE RIJEČI
Članak 67.
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.
Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedatelj.

UDALJAVANJE SA SJEDNICE
Članak 68.
Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedatelja, 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.
Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedatelja, izriče školski odbor.
Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostor u kojem se
održava sjednica.
Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 69.
Sjednica će se odložiti kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano
vrijeme.
Sjednica će se odložiti i kada se prije početka sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban
broj članova.
Sjednicu odlaže predsjedatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 70.

Sjednica se može prekinuti:
• kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje
sjednice
• kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedatelj nije u mogućnosti održati red
primjenom mjera iz članka 65. ovoga statuta
• kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
Sjednicu prekida predsjedatelj 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 71.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.

ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 72.
Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 64. ovoga statuta
pristupa se odlučivanju.
Prije glasovanja predsjedatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenja ili zaključka koji se treba donijeti
u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.
NAČIN ODLUČIVANJA
Članak 73.
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 ili protiv prijedloga odluke, rješenja
ili zaključka.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga
akta za koji glasuju.
DONOŠENJE ODLUKA

odbijen.

Članak 74.
Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili

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.
SADRŽAJ ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA
Članak 75.
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.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 76.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 77.
O radu sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se može voditi pisano ili snimati tonski.
Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili član kojega na sjednici odredi
predsjedatelj.
SADRŽAJ ZAPISNIKA

•
•
•
•

Članak 78.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:

redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedatelja, broj članova
nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje

•
•
•
•
•
•
•

predloženi i usvojeni dnevni red
tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale
u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
potpis predsjedatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 79.

Čistopis zapisnika potpisuju predsjedatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan
primjerak ravnatelju, a jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 80.

Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedatelja
sjednice i zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.

ISPRAVAK PODATAKA U ZAPISNIKU
Članak 81.

Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku 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 predsjedatelj sjednice i zapisničar.
Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 82.

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.
Skraćeni zapisnik koji se odnosi na sve radnike i učenike Škole objavljuje se na oglasnoj
ploči.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 83.

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 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.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 84.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedatelj te
sjednice.
2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 85.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA
Članak 86.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje školski odbor. Natječaj se
objavljuje u dnevnom tisku na način da bude dostupan svim zainteresiranim kandidatima na
području države.
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 izbora.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 87.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 88.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja imenuje odlukom školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Školski odbor je obvezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje ravnatelja u roku od
petnaest dana od dana isteka roka iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o imenovanju kandidata
za ravnatelja za kojeg je zatražio prethodnu suglasnost.
U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi školskog odbora iz redova nastavničkog
vijeća, vijeća roditelja te radničkog vijeća na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi stajališta
tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u školski odbor.
Stajališta tijela iz stavka 5. ovoga članka donose se na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća
roditelja te zbora radnika tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom
odboru.
Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Članak 88.a
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.

Pravodobne prijave kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete umnožavaju se u potrebnom
broju primjeraka i predsjednik školskog odbora ih neposredno ili posredno dostavlja nastavničkom vijeću,
vijeću roditelja i radničkom vijeću.
Članak 88.b
Nastavničko vijeće, vijeće roditelja i skup radnika koji saziva radničko vijeće, razmatraju prijave
kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i donose zaključak o svom stajalištu glede pojedinog
kandidata.
Prijedlog zaključka iz stavka 1. ovoga članka oblikuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno
skupa radnika.
Nastavničko vijeće, vijeće roditelja i skup radnika o prijedlogu zaključka iz stavka 2. ovoga članka
odlučuju tajnim glasovanjem u skladu s člankom 204. stavkom 2. ovoga statuta.
Članak 88.c
Nastavničko vijeće i vijeće roditelja dužni su održati sjednicu, odnosno radničko vijeće sazvati skup
radnika o zauzimanju stajališta glede pojedinog kandidata za ravnatelja u roku do osam dana od dana
dostavljene prijave iz članka 88.a ovoga statuta.
Predsjedavatelj sjednice nastavničkog vijeća i vijeća roditelja, odnosno predsjedavatelj skupa
radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz članka 88.b ovoga statuta predsjedniku školskog odbora
idući dan nakon održane sjednice, odnosno skupa radnika.
Članak 88.d
Nakon primitka zaključka o stajalištu nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika glede
pojedinog kandidata školski odbor, sukladno članku 88. ovog statuta, obavlja izbor ravnatelja između
kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za koje je utvrdio da ispunjavanju propisane uvjete.
Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti, obrazovanja i
sporta za dobivanje suglasnosti. Kada Škola dobije suglasnost za izabranog kandidata ili kada istekne
zakonski rok za davanje suglasnosti, školski odbor u roku do 15 dana donosi odluku o imenovanju
ravnatelja.

Kada školski odbor ne dobije suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa za
izabranog kandidata, školski odbor će raspisati novi natječaj.

O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve sudionike
natječaja.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 89.

Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad
te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 90.

Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata
ne bude izabran
• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za
nastavnika ili stručnog suradnika.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom
kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
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 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.
OVLASTI RAVNATELJA
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Ravnatelj:

Članak 91.

predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
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
surađuje s nastavničkim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma
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 elektronsku maticu
osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz prethodnu suglasnost
školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili
kršenja obveza iz radnog odnosa
samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima vrijednosti do 70.000,00 kuna,
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 kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u
radu i ustrojstvu Škole
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
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zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazovanja
saziva sjednice nastavničkog vijeća i predsjeda im
u suradnji s nastavničkim vijećem osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
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 92.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 93.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran školskom odboru i osnivaču.
NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 94.

Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt kolegijalnog 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.
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.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 95.

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 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 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 do 15 dana od dana
primitka prijedloga.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 96.

Ravnatelja Škole, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova Nastavničkog vijeća.
Osobu iz stavka 1. ovog članka određuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije
se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna da obavlja poslove
ravnatelja kao zamjenik.
Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
svojih članova.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 97.

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 znanosti, obrazovanja i športa.
3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA

•
•

Stručna tijela Škole su:

Članak 98.

nastavničko vijeće
razredno vijeće.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 99.
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Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko vijeće:
obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
predlaže školski kurikulum
donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu
predlaže imenovanje razrednika
predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje školske
ili stručne spreme
odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene
imenuje povjerenstva za polaganje ispita
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 100.
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Razredno vijeće čine nastavnici 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 u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
surađuje s vijećem učenika
utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika
surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 101.

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 i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu
• prati život i rad učenika izvan Škole
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
• predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
• poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjeda im
• podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom 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.
V. RADNICI

RADNICI ŠKOLE
Članak 102.

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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 103.

Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 104.

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 ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano
opunomoći.
PRAVILNIK O RADU
Članak 105.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA

Članak 106.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
NATJEČAJ
Članak 107.
Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama srednje škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 108.
Redoviti učenici upisuju se u prvi razred srednje škole u dobi do navršenih 17 godina.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može
se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva učenik stariji od 18 godina.

IZBOR KANDIDATA ZA UPIS
Članak 109.

•
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Izbor kandidata prijavljenih na natječaj za upis u Školu zasniva se:
na uspjehu u prethodnom obrazovanju
na sposobnostima i sklonostima kandidata prema obilježjima obrazovnih programa Škole.
Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
Članak 110.

Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi nastavka
naobrazbe.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 111.

Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog
polugodišta.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi,
odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi nastavničko
vijeće, vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje
propisanih pedagoških standarda.
Promjena programa može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a sadržaj
razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje nastavničko vijeće.
Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana
primitka obavijesti i upisa učenika u drugu školu.
Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom nastavničkog vijeća omogućiti promjena
upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni
program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj
program u toj školi i toj školskoj godini.
Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda srednje
škole može se omogućiti promjena upisanoga programa, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti
obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka škola nije
popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se
učenik upisuje.
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.
Ako učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati ako od kraja školske godine u kojoj
je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije
školske godine, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće.

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 112.
Učeniku prestaje status u Školi:
• na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
• godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije položio
državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad
• kada se ispiše iz Škole
• kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred.

Članak 112.a
Kategoriziranim športašima, posebno darovitim učenicima u umjetničkom području,
učenicima koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, učenicima roditeljima, učenicima koji
žive u teškim socijalnim, osobnim ili obiteljskim prilikama, te učenicima koji boluju od težih
bolesti, ravnatelj, na temelju priložene dokumentacije nadležnih tijela i uz prethodnu suglasnost
razrednog vijeća, može produžiti status redovitog učenika najviše za dvije godine.
Učenici iz stavka 1. ovog članka imaju pravo dva puta pohađati svaki razred ukoliko zbog
opravdanih razloga nisu ispunili obveze iz obrazovnog kurikuluma.
Članak 112.b
Učeniku koji je na više od dvije godine iz opravdanih razloga prekinuo obrazovanje, na
prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za strukovno
obrazovanje, ravnatelj određuje uvjete za nastavak i stjecanje kvalifikacije ako je kurikulum
izmijenjen u odnosu na kurikulum kvalifikacije koju je pohađao.
Opravdanost razloga iz prethodnog stavka procjenjuje ravnatelj temeljem diskrecijske
ocjene okolnosti u svakom pojedinačnom slučaju.
Članak 112.c

Ako se učenik ispiše iz srednje škole prije završetka tekuće školske godine i ne stekne razrednu
svjedodžbu, u sljedećoj školskoj godini može upisati isti razred drugi put u istom ili drugom obrazovnom
programu.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 113.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
na pomoć drugih učenika Škole
na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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.
Učenik je obvezan:
pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
pridržavati se pravila kućnog reda
ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s pravnim
propisima i kućnim redom
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

Članak 113.a
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni
program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog
programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno
dopunskih ispita.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar pravilnikom.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 114.

Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni
opravdati (ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i sl.), najkasnije u roku od 7 dana od povratka u
školu.
Roditelji odnosno učenici dužni su u roku od 3 dana javiti razredniku razlog izostanka s
nastave.
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.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
• razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
• ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
• nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem izostanka.
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 smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama stavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 115.

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
centar za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 116.
Uspjeh redovitih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave u skladu s odredbama zakona.
Način praćenja i ocjenjivanja učenika propisuje ministar.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 117.

Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 118.
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 nastavničkom 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/nastavničko 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 iz članka 127.
ovoga Statuta.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana podnijeti
zahtjev nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja nastavničkog vijeća je
konačna.

SASTAV POVJERENSTVA
Članak 119.

Povjerenstvo iz članka 118. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:

•
•
•

predsjednika ( razrednik)
ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta).
U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog premeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja
ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim ispitima kao ispitivači, ili
na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za provedbu ispita
mogu biti i drugi članovi nastavničkog vijeća.
STRUKTURA ISPITA
Članak 120.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, propisuje
ministar znanosti, obrazovanja i športa.
TRAJANJE ISPITA
Članak 121.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 122.

Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu, pored ispitivača, postavljati i drugi članovi
povjerenstva.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 123.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
KONAČNOST OCJENE
Brisan.

Članak 124.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 125.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik u pravilu vodi predsjednik povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva odmah nakon utvrđivanja ocjene.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 126.

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 RAD
Članak 127.
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 nastavničko 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 rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane ishode,
učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni
ispit učitelj, odnosno nastavnik dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
POPRAVNOI ISPIT
Članak 128.
Ako se učeniku 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.
Termine održavanja popravnih ispita određuje nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole.
RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA
Članak 129.

Raspored polaganja popravnih ispita Škola mora objaviti najkasnije pet (5) dana prije
početka održavanja popravnih ispita na oglasnoj ploči škole.
PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA
Članak 130.

Učenik upućen na polaganje popravnog ispita mora osobno prijaviti polaganje ispita.
Polaganje popravnog ispita učenik prijavljuje prijavnicom u tajništvu škole-učeničkoj
referadi, najkasnije 24 sata prije početka održavanja popravnih ispita.
Članak 131.

Prijavnica i zapisnik za popravni ispit vodi se za svakog učenika koji se prijavljuje za
popravni ispit i sadrži:
• prijavnicu u koju se upisuje naziv škole i razrednog odjela, ime i prezime učenika, naziv
predmeta za popravni ispit i učenikov potpis;
• zapisnik o ispitu
Obrazac za prijavnicu i zapisnik za popravni ispit tiskan je na listu veličine 21x29 cm. Na
prvoj stranici je sadržaj prijavnice, a na drugoj sadržaj zapisnika.
Članak 132.

Ako učenik nije u roku iz članka 130. stavka 2. ovog Statuta prijavio popravni ispit,
odnosno ako nije pristupio popravnom ispitu, u zapisniku se ocjenjuje ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao prijaviti odnosno pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga,
obvezan je najkasnije na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti.
U protivnom primjenjuje se stavak 1. ovog članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima
spriječenosti, polaže popravni ispit u posebnom roku kojeg odredi nastavničko vijeće Škole.

IMENOVANJE I SASTAV POVJERENSTVA ZA POLAGANJE POPRAVNIH ISPITA

Članak 133.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana sukladno članku
119. Statuta Škole.
PRISTUPANJE POLAGANJU POPRAVNOG ISPITA
Članak 134.

Ocjena nedovoljan iz pisanog dijela popravnog ispita nije razlog za gubitak prava
pristupanju usmenom dijelu ispita.
Ako učenik nije pristupio pisanom dijelu ispita, utvrđuje se da je iskoristio taj rok i
ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
DODATNO POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
Članak 135.

Brisan.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 136.

Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog
ili više predmeta, polaže predmetni 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 137.

Učenik koji nije pohađao 30% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati jednog predmeta i zbog
toga nije mogao biti ocijenjen, može polagati predmetni ispit na zahtjev predmetnog nastavnika.
Odluku donosi razredno vijeće.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 138.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se posljednjih 20 dana nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
ZAHTJEV ZA POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 139.

Učenik iz članka 136. stavka 1. ovoga Statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili
razrednog ispita, podnosi razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita.
Kod rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka razredno vijeće utvrđuje i rokove
polaganja ispita.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim povjerenstvom od tri člana koje imenuje
razredno vijeće sukladno članku 119. Statuta Škole.

Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 140.

Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 138. stavku 2. ovoga
statuta.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi
popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon
prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 141.

Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu
za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje
nastavničko vijeće.
POHVALE I NAGRADE
Članak 142.

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 143.

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
NAGRADE

•
•
•

Članak 144.
Nagrade su:
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 145.

Pohvale i nagrade iz članaka 143. i 144. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 146.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
OVLAŠTENA TIJELA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 147.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 148.

O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 149.

Pisana pohvala iz članka 147. i pisana isprava iz članka 148. stavka 1.ovoga statuta izdaje se na
obrascu koji utvrđuje nastavničko vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu
ispravu o dodijeljenoj nagradi ravnatelj.
PEDAGOŠKE MJERE
Članak 150.

Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u
srednjoj školi su opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.
Pedagoške mjere opomene i ukora iz stavka 1. ovoga članka izriču se za tekuću školsku
godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.
Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.
Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće a opomene pred
isključenje izriče nastavničko vijeće.
Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole na temelju obavijesti
nastavničkog vijeća.
Do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere ravnatelj može rješenjem privremeno
udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnoga procesa, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti
roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
rješenje o privremenom udaljenju će se ukinuti.
Škole su dužne provoditi pedagoške mjere uvažavajući učenikovo psihofizičko stanje i
njegovu dob te utvrditi sve okolnosti koje utječu na njegov razvoj.
Članak 151.
Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje izriču se kao mjere
upozorenja i na njihovo izricanje učenik ili roditelj može uputiti prigovor ravnatelju škole u roku od
osam (8) dana od dana dostavljanja pisane odluke o izricanju mjere.
Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole učenik odnosno roditelj ima
pravo žalbe u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja pisane odluke o izricanju mjere. O žalbi
odlučuje Ministarstvo.

Članak 152.

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.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri, u
slučajevima koji nisu regulirani ovim Statutom, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera na odgovarajući način se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 153.

Brisan.
Članak 154.

Brisan.
Članak 155.
Brisan.
Članak 156.

Brisan.
Članak 157.

Brisan.
Članak 158.

Brisan.
Članak 159.

Brisan.
Članak 160.
Brisan.
Članak 161.
Brisan.
Članak 162.
Brisan.
Članak 163.
Brisan.
Članak 164.
Brisan.
Članak 165.

Brisan.
Članak 166.

Brisan.

Članak 167.

Brisan.
Članak 168.

Brisan.
Članak 169.

Brisan.
Članak 170.

Brisan.

Članak 171.

Brisan.
Članak 172.

Brisan.
Članak 173.

Brisan.
Članak 174.

Brisan.
Članak 175.
Brisan.
VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 176.

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.
PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA
Članak 177.
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
Članak 178.
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.

VIJEĆE UČENIKA
Članak 179.

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.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 180.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
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.
PRAVO NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 181.

Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika
na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 182.
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 183.

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 184.

Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati neposredno u Školi ili pisanom izjavom, najkasnije sedmi dan nakon
povratka učenika u školu.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 185.

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 186.

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, npr.:
• popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
• školskih izleta i ekskurzija
• kinopredstava
• kazališnih predstava
• priredaba i natjecanja
• rada učeničkih klubova i društava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 187.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 188.
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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 189.

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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 190.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 191.

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.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 192.

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
• obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.
IX. JAVNOST RADA

OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA
Članak 193.

•
•
•
•
•

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 odgojnoobrazovnog 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 194.

•
•
•
•
•

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 195.
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
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 196.
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.

XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 197.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
PRIBAVLJANJE SREDSTAVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 198.

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.
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.
OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA
Članak 199.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
UPORABA DOBITI
Članak 200.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 201.

Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XIII. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
ŠKOLSKA VIJEĆA
Članak 202.
Nastavničko 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.
SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 203.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 204.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije određeno.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 205.
O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedatelj sjednice i zapisničar.
Na zapisnik iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju članci 77. do 83. ovoga statuta.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 206.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 207.

•
•
•
•

Opći akti Škole su:
statut
pravilnik
poslovnik
odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA

Članak 208.

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
odluku o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
poslovnik o radu školskih vijeća.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREDLAGANJE OPĆIH AKATA

odbora.

Članak 209.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
OBJAVLJIVANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA

Članak 210.
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.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 211.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku 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 212.
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.
TUMAČENJE ODREDABA OPĆIH AKATA
Članak 213.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje školski odbor.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 214.

Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog statuta u roku od 60 dana od dana
njegova stupanja na snagu.
Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi odredbe postojećih
općih akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom.
Članak 214.a

Brisan.
Članak 215.

Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Članak 216.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole (KLASA: 602-03/05-01/100,
URBROJ: 2181-24-01/1-05-1, od 19. listopada 2005. god.).
Osnivač škole, Splitsko-dalmatinska županija dala je prethodnu suglasnost na Statut Graditeljskogeodetske tehničke škole Split zaključkom od 24. studenog 2008. god., Klasa: 021-04/08-02/163;
Urbroj: 2181/1-01-08-01.
Statut škole objavljen je na oglasnoj ploči dana 02. prosinca 2008. god.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 15. prosinca 2009. god. (KLASA: 602-03/09-01/301,
URBROJ: 2181-24-01/1-09-1) osnivač je dao suglasnost dana 05. studenog 2009. god. : Klasa:
021-04/09-02/218; Urbroj: 2181/1-01-09-01.
Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 16. prosinca 2009. god. te su tim
danom stupile na snagu.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 17. svibnja 2012. god. (KLASA: 602-03/12-01/136,
URBROJ: 2181-24-01/1-12-1) osnivač je dao suglasnost dana 29. ožujka 2012. god. : KLASA:
021-04/12-02/149, URBROJ: 2181/1-01-12-1.
Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 17. svibnja 2012. god. te su tim
danom stupile na snagu.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 15 travnja 2013. god. (KLASA: 602-03/13-01/116,
URBROJ: 2181-24-01/1-13-1) osnivač je dao suglasnost dana 28. veljače 2013. god. : KLASA:
021-04/13-02/22, URBROJ: 2181/1-01-13-1.
Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 15. travnja 2013. god. te su tim
danom stupile na snagu.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 08 lipnja 2015. god. (KLASA: 602-03/15-01/233, URBROJ:
2181-24-01/1-15-1) osnivač je dao suglasnost dana 30. travnja 2015. god. : KLASA: 021-04/1502/102, URBROJ: 2181/1-01-15-1.
Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 09. lipnja 2015. god. te su tim
danom stupile na snagu.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 03. svibnja 2016. god. (KLASA: 602-03/16-01/140,
URBROJ: 2181-24-01/1-16-1) osnivač je dao suglasnost dana 31. ožujka 2016. god. : KLASA:
021-04/16-02/93, URBROJ: 2181/1-01-16-1.
Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 03. svibnja 2016. god. te su tim
danom stupile na snagu.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 24. listopada 2017. god. (KLASA: 602-03/17-01/382,
URBROJ: 2181-24-01/1-17-1) osnivač je dao suglasnost dana 18. rujna 2017. god. : KLASA: 02104/17-02/195, URBROJ: 2181/1-01-17-1.

Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 24. listopada 2017. god. te su
tim danom stupile na snagu.
Na Izmjene i dopune Statuta škole od 12. srpnja 2018. god. (KLASA: 602-03/18-01/355,
URBROJ: 2181-24-01/1-18-1) osnivač je dao suglasnost dana 29. svibnja 2018. god. : KLASA:
021-04/18-02/170, URBROJ: 2181/1-01-18-1.
Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana 12. srpnja 2018. god. te su tim
danom stupile na snagu.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Statuta škole od 12. srpnja 2018. god. (KLASA: 602-03/18-01/355, URBROJ: 2181-2401/1-18-1), stupile na snagu 12. srpnja 2018. god.

Članak 2.
Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2017./2018. i ranije, sukladno
nastavnom planu i programu za zanimanje geodetski tehničar (130704) objavljenom u Glasniku
Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 1, Zagreb, veljača 1997. te donesenom
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog
dijela nastavnog plana i programa za zanimanje geodetski tehničar (130704) u obrazovnom sektoru
Graditeljstvo i geodezija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0006 od 13. lipnja 2011.
godine), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

KLASA: 602-03/18-01/356
URBROJ: 2181-24-01/1-18-1

Predsjednica Školskog odbora:
Ivana Fredotović, dipl. unž. geod.
Statut Graditeljsko-geodetske tehničke škole (pročišćeni tekst) objavljen je na oglasnoj ploči Škole
dana 12. srpnja 2018. god.

Ravnatelj:
Filip Relja, dipl. inž. građ.

STATUT
SREDNJE ŠKOLE BRAČ
SUPETAR

siječanj 2019.

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, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,
90/11., 5/12., 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSH,152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor SREDNJE ŠKOLE
BRAČ iz Supetra na sjednici održanoj dana ________________, a uz prethodnu suglasnost Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, koja je dala Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta škole (KLASA:021-04/15-02/220, URBROJ:2181/1-01-15-1 od
28.07.2015.god.), donio je Izmjenu Statuta škole, a prema utvrđenom prijdlogu Izmjena od
_______________________

PRIJEDLOG
IZMJENA S T A T U T A
SREDNJE ŠKOLE BRAČ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište SREDNJE ŠKOLE BRAČ iz Supetra (u
daljnjem tekstu: Škola), djelatnost, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, unutarnje
ustrojstvo, uvjete i način obavljanja djelatnosti, prava i obveze nastavnika i učenika, vođenje i
upravljanje Školom, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovinu, opće akte, nadzor i javnost rada
Škole, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
(1)Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg školstva obavlja kao javnu službu.
(2)Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda
u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060136821 i zajednički elektronski upisnik
ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje u
tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sIjednik CUO BRAČ iz Supetra.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
(1) Naziv Škole je SREDNJA ŠKOLA BRAČ
Skraćeni naziv Škole je SŠ Brač.
(2) Sjedište Škole je u Supetru, Kralja Petra Krešimira IV. 2.
(3) Škola ima Dan škole koji se obilježava u mjesecu travnju, a nadnevak se utvrđuje godišnjim
planom i programom rada.
Članak 5.
(1)Škola može mijenjati naziv i sjedište odlukom osnivača.
(2) Obveza je osnivača i ravnatelja Škole da dostave obavijesti Ministarstvu u slučaju statusnih ili
drugih promjena školske ustanove.
Članak 6.
(1)Naziv Škole mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište, kao i na drugim objektima u
kojima se obavlja njena djelatnost.
(2)Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske,
te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

III. DJELATNOST ŠKOLE
Članak 7.

(1)Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.
(2)Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske i srednje
stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
(3) 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 srednjeg školstva
te drugim posebnim propisima.
Članak 8.

(1)Djelatnost, odnosno program, Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i
programa, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole.
(2)Nastavnim planom i programom utvrđeni su zajednički općeobrazovni, posebni stručni i
fakultativni sadržaji. U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana
i programa, nalaze se i izborni predmeti koji su utvrđeni u okvirnim nastavnim planovima i
programima za pojedina zanimanja. Nadalje, nastavni plan i program utvrđuje tjedni broj nastavnih
sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti.
Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i izbornih predmeta.

(3)Školski kurikulum Škola donosi na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog kurikuluma i
nastavnih planova i programa, kojeg donosi ministar znanosti (u daljnjem tekstu: Ministar).
Školskim kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program Škole o izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, 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 roditelja ili skrbnika i pribaviti njihovu pisanu suglasnost do 15. srpnja tekuće školske
godine.
(4)Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Nastavničkog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
(5) Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje donosi ministar. Sektorski kurikulum i
strukovni kurikulum donosi ministar, na prijedlog Agencije nadležne za strukovno obrazovanje(u
daljnjem tekstu: Agencija).
(6)Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja
nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada Škole, te
raspored rada. Godišnji plan i program donosi se na temelju nastavnog plana i programa i
školskog kurikuluma, 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, nastavnika i stručnih suradnika,
plan rada tajnika škole, 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.
(7) 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
svim pozitivno pravnim propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Članak 9.
(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u
klasičnim i specijaliziranim učionicama, praktikumima te na drugim mjestima i ustanovama
sukladno godišnjem planu i programu rada Škole te školskom kurikulumu. Programi se izvode
putem predavanja, vježbi, praktične nastave, seminara, terenske nastave i drugih suvremenih
oblika rada prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama (grupama) pri izvođenju strukovnih vježbi.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
(2) Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik
stječe srednju školsku spremu i programe u trogodišnjem trajanju, čijim završavanjem i obranom
završnog rada, učenik stječe srednju stručnu spremu.
(3) Za stjecanje srednje školske spreme:
- opća gimnazija (320104) i
- hotelijersko-turistički tehničar (070104).
U okviru djelatnosti izvode se programi za stjecanje srednje stručne spreme za
- automehaničar – JMO (014253)
- instalater grijanja i klimatizacije – JMO (013653)
- elektroinstalater – JMO (042153)

zanimanje :

-

prodavač – JMO (061153)
kuhar – JMO (071253)
kuhar – klasični (071233)
konobar - JMO (071353)
konobar - klasični (071333)
frizer – JMO (250353)

U okviru djelatnosti izvode se programi za stjecanje niže stručne spreme za
- pomoćni kuhar
- pomoćni konobar
- pomoćni kuhar - konobar

zanimanje :

Članak 10.
(1)Škola ima odobrenje za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja odraslih za slijedeće obrazovne
programe:
- konobar,
- kuhar,
- brodski kuhar,
- prodavač.

(2)Obrazovanje iz stavka 1. ovog članka stječe se pohađanjem nastave ili konzultativno –
instruktivnom nastavom te polaganjem ispita sukladno posebnim nastavnim planovima i
programima koji moraju biti prilagođeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju i vještinama
polaznika. Razlikovne i dopunske ispite donosi Nastavničko vijeće, a na prijedlog Povjerenstva
kojeg imenuje ravnatelj. Navedeni ispiti izvode se na temelju nastavnog plana i programa koji
vrijede za redovite učenike.
Članak 11.

(1)Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja
lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.
(2) Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan škole kod drugog poslodavca,
utvrđuju se Ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.

Članak 12.
Školska ustanova može provoditi eksperimentalni program kojim se provjerava vrijednost novih obrazovnih
sadržaja i/ili oblika i metoda rada i/ili nove nastavne opreme.

Eksperimentalni program sadrži:
– cilj, zadaću, obrazovne rezultate, sadržaj,
– mjesto i način izvođenja,
– vrijeme potrebno za realizaciju programa,
– prostorne, kadrovske i druge uvjete,
– način stručnog praćenja i vrednovanja programa,
– financijska sredstva potrebna za realizaciju programa.
Rješenjem kojim se odobrava provođenje eksperimentalnog programa može se odobriti i korištenje
odgovarajućih udžbenika.

Članak 13.

(1)Škola slijedeće poslove obavlja na osnovi javnih ovlasti:
- upis i ispis učenika iz Škole,
- organizira i izvodi nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada ,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika,
- vodi evidenciju o učeničkim postignućima,
- donosi pedagoške mjere,
- organizira predmetne i razredne ispite,
- izdaje javne isprave i druge potvrde,
- upisuje podatke u E-maticu – zajednički elektronski upisnik ustanova,
- učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu.
Za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju
interes za određeni nastavni predmet, Škola će organizirati dodatnu nastavu. Nastavnici i stručni
suradnici dopunsku odnosno dodatnu nastavu odrađuju u okviru redovitog rada u skladu s
Odlukom o tjednom i godišnjem rasporedu radnih zaduženja.
- i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim pod zakonskim aktima.
(2)O svim navedenim poslovima Škola vodi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
Članak 14.
(1)Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Mandat Povjerenstva za kvalitetu traje dvije (2) godine.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
•

planiranje i programiranje rada,

•

poučavanje i podršku poučavanja,

•

postignuća učenika, odnosno polaznika,

•

materijalni uvjeti,

•

ljudski potencijal,

•

profesionalni razvoj zaposlenika,

•

međuljudski odnosi u Školi,

•

rukovođenje i upravljanje,

•

suradnja s ostalim dionicima.

(2)Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 15.
(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 14. Statuta Škole imenuje Školski odbor na prijedlog
Nastavničkog vijeća, odnosno ravnatelja.

(2)Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
•
•
•
•

4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
1 člana iz reda roditelja.

(3)Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status redovnog
učenika i traje do 31. kolovoza tekuće školske godinu u kojoj je prestao status redovnog učenika u
Školi.
(4)Članovima Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka mandata
Povjerenstva za kvalitetu.
(5)Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od 2 godine ako to:
•

sam zatraži,

•

ako njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je predložilo.

(6)Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
(7)Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
(8)Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
(9)Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Članak 16.
(1)U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih potreba i
interesa učenika.
(2)Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom
rada.
(3)Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Članak 17.

(1)Škola može mijenjati djelatnost odlukom Školskog odbora, uz prethodnu suglasnost Osnivača i
pod uvjetima propisanim zakonom.
(2) U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim

Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
(3) U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.

Članak 18.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i programom
rada, a za realizaciju praktične nastave van škole i u subotu.
Članak 19.

(1)Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.

(2)Trajanje odgojno-obrazovnih dijelova – polugodišta, zimski, proljetni i ljetni odmor utvrđuju se
Kalendarom rada Škole koji je sastavi dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
(3)Kalendar rada Škole utvrđuje se u skladu sa zakonom i Kalendarom rada kojeg za svaku
školsku godinu propisuje nadležni Ministar.
Članak 20.

(1)Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja Škola može izvoditi stručne izlete i stručne ekskurzije i
poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i
zadaća propisanih Zakonom i nastavnim planom i programom, a u skladu sa školskim
kurikulumom i godišnjim planom i programom, koji su predviđeni za određenu školsku godinu.
(2) Izvanučioničku nastavu može se provesti isključivo prema uvjetima i na način koji propiše
nadležni ministar, a prema posebnom Pravilniku o izvođenju izvanučioničke nastave.
(3)Voditelj izvanučioničke nastave podnosi ravnatelju pisano izvješće o provedenoj izvanučioničkoj
nastavi.
Članak 21.
(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 o radu
školske knjižnice.
Članak 22.

(1) Škola o svojoj djelatnosti, učenicima i djelatnicima vodi posebnu pedagošku i drugu
dokumentaciju i evidenciju u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE
Članak 23.
(1)Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.
(2) Ovlasti ravnatelja iz st. 1. ovog članka upisuju se u sudski registar.
(3)Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. Organizira i vodi rad i poslovanje Škole,
predstavlja i zastupa Školu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole sukladno
zakonu i ovom Statutu. Odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Članak 24.
(1)Ravnatelj u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje u pravnom
prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni
odnosi.
(2)Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj, pri njenom izdavanju.
(3)Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 25.

(1)Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove privremene
spriječenosti, i to na prijedlog ravnatelja, a ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog
(iznenadna nezgoda, bolest i sl.), tada na prijedlog Školskog odbora. Imenovana osoba bira se iz
reda Nastavničkog vijeća.
(2)Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
(3)Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja svojih
članova i to isključivo javnim glasovanjem.
(4)Osoba koja zamjenjuje ravnatelja zamjenjuje ga do njegovog povratka, a najduže do isteka
mandata ravnatelja. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja, obavlja isključivo one poslove ravnatelja
koji se ne mogu odgađati (hitne radnje) i u potpunosti je osobno odgovorna za njih.
(5)Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
(6)Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika
ravnatelja drugog člana Nastavničkog vijeća.
(7) Odluku o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču u
roku tri dana od dana donošenja.
Članak 26.
(1)Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom 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.
(2)Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću te Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.
(3)Školski odbor, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću te Vijeću roditelja i Vijeću
učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školskoj
ustanovi.

V. PEČATI
Članak 27.
(1)U pravnom prometu Škola koristi pečat s grbom Republike Hrvatske i pečate bez grba.
(2)Pečat s grbom Republike Hrvatske je okrugla oblika, promjera 38 mm, na kojemu je uz obod
natpis: Republika Hrvatska, SREDNJA ŠKOLA BRAČ,Supetar a u sredini pečata otisnut je grb
Republike Hrvatske.
(3)Pečat okrugla oblika, promjera 32 mm, na kojem je uz obod natpis SREDNJA ŠKOLA
BRAČ,Supetar
(4) štambilj četvrtastog oblika dužine 40 mm i širine 20 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.

(5)Ravnatelj odlučuje o broju pečata, čuvanju i načinu uporabe.

Članak 28.
(1)Pečat s grbom koristi se za ovjeru javnih i drugih isprava koje izdaje Škola temeljem javnih
ovlasti.

(2)Okrugli pečat bez grba, upotrebljava se u administrativno – računovodstvenom poslovanju
Škole.
(3)Pečat bez grba četvrtastog oblika, koristi se umjesto pisanja naziva Škole.

VI. IMOVINA ŠKOLE I ODGOVORNOSTI ZA OBVEZE ŠKOLE
Članak 29.
(1)Imovinu Škole čine stvari, prava i novčana sredstva.
(2)Imovinom raspolaže Škola pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
(3)Imovinu škole čine zgrada i ostale nekretnine, te druga društvena sredstva rada kojima je Škola
raspolagala i koja je koristila na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama (24. kolovoza 1993.
godine), kao i sredstva stečena u vlasništvo Škole nakon donošenja tog Zakona.
Članak 30.
(1)Ako Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je upotrebljavati tu dobit za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
(2)O raspodjeli dobiti može odlučivati i osnivač, sukladno zakonu.
Članak 31.
(1)Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(2)Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 32.
(1)Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove izrade
izvršavanja proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi s zaduživanjem i upravljanjem
imovinom koja je u njezinoj nadležnosti.
(2)Za planiranje i izvršavanje financijskog plana Škole odgovoran je ravnatelj Škole.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
Članak 33.
(1)Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Škole s ciljem ostvarivanja
srednjoškolskog obrazovanja učenika, na temelju utvrđenog nastavnog plana i programa, školskog
Kurikuluma, te Godišnjeg plana i programa rada Škole.
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 pomoćno-tehničkih poslova.
(2)Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti
programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu odgoja i obrazovanja
učenika, te primjereno zadovoljavanje učeničkih interesa i potreba, a osobito rad Škole kao javne
ustanove.
Članak 34.
(1) Unutarnjim ustrojstvom Škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno –
pedagoškog rada, administrativno – stručnih, računovodstveno – financijskih i pomoćno –
tehničkih poslova.

(2) U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.
(3) 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.
(4) 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 35.
(1)U Školi se nastava organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i
obrazovnoj grupi.
(2)U pojedinim oblicima rada (rad s darovitim učenicima, učenicima s teškoćama u razvoju, vježbe
koje su propisane Nastavnim planom i programom od strane Ministarstva i slično), razredni odjeli
mogu se organizirati kroz obrazovne grupe.
Članak 36.
(1)Škola odgojno obrazovni rad ostvaruje u pravilu u najmanje 32 nastavna tjedna za učenike
završnih razreda, a u 35 nastavnih tjedana za učenike ostalih razreda.
(2)Odgojno obrazovni rad iznimno može trajati i kraće od vremena propisanog stavkom 1. ovog
članka i to u slučaju proglašenja katastrofe, elementarne nepogode, stanja neposredne
ugroženosti i ratnog stanja, o čemu odlučuje Ministar.
(3)Nastavni sat traje 45 minuta, a sat radioničkih vježbi i praktikuma, kada se izvodi izvan Škole,
60 minuta.
Članak 37.
(1)Praktičnu nastavu ili Radioničke vježbe koje učenici izvode izvan Škole dogovaraju nastavnik
zadužen za praćenje takvog oblika nastave i poslodavac kod kojeg se nastava odvija.
Članak 38.
(1)Godišnjim planom i programom rada Škole, pored sastavnica iz članka 9. ovog Statuta, uređuje
se:
• početak i završetak nastave,
• obrazovna razdoblja,
• broj nastavnih radnih dana,
• odmor učenika,
• vrijeme polaganja popravnih ispita,
• vrijeme polaganja završnih ispita,
te druga pitanja propisana zakonom i propisima nadležnog Ministarstva.

Članak 39.

(1)Stručno – pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama
i interesima učenika, te radi promicanja stručno – pedagoškog rada Škole.
(2)Rad školske knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno – pedagoškog rada.
Članak 40.
(1)Administrativno-tehničke i pomoćne poslove u Školi, popis poslova, mjerila za utvrđivanje broja
izvršitelja na tim poslovima, te količinu radnog vremena, propisuje nadležni Ministar.
Članak 41.
(1)Tjedno radno vrijeme raspoređuje se sukladno potrebama ostvarivanja nastavnog plana i
programa, te zadovoljavanja potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba u
pravilu u pet radnih dana tjedno.
(2)Nastavni proces odvija se prema posebnom rasporedu, kojeg na prijedlog nastavnika-satničara
donosi ravnatelj.
(3)Škola u tijeku radnog dana ureduje od 7.30 do 15:30 sati.
(4)Radno vrijeme za učenike organizira se u jednoj smjeni u skladu s propisanim kriterijima.
(5)Način evidencije radnog vremena za radnike Škole propisuje nadležni Ministar.

Članak 42.
(1)Odmor u tijeku radnog dana za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima
pedagoškog rada.
(2)Stanka za ostale djelatnike Škole, traje 30 minuta i ne može biti određena na početku ili na
kraju radnog vremena. Stanka za ostale djelatnike, organizira se, u pravilu tako da se rad ne
prekida u vrijeme uredovanja sa strankama.
(3)Uredovno vrijeme administrativno-računovodstvenih i pomoćno-tehničkih radnika određuje
ravnatelj svojom Odlukom.
Članak 43.
(1)Promjene u radu i organizaciji Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima,
Osnivaču i Uredu državne uprave u županiji.

VIII. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
1. ŠKOLSKI ODBOR
Članak 44.
(1)Školom upravlja Školski odbor.
(2)Školski odbor ima sedam članova.
(3)Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
• Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
• Osnivač, tri člana samostalno.
• Jednog člana Školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće. Ako u Školi nije
utemeljeno Radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici Škole
neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim
propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

Članak 45.
(1)Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine.
(2)Nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno birane.
(3)Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članak 46.
(1)Školski odbor o svim pitanjima iz svojeg djelokruga odlučuje većinom glasova ukupnog broja
članova.
Članak 47.
(1)Imenovanje i razrješenje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika utvrđuju nastavnici i stručni suradnici (u daljnjem tekstu: nastavnici) Škole na
Nastavničkom vijeću, kojeg saziva ravnatelj Škole.
(3)Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga Nastavničko vijeće imenuje
izborno
povjerenstvo od tri člana. Jedan član povjerenstva imenuje se predsjednikom. Član povjerenstva
ne može biti kandidat za člana Školskog odbora. O izborima, izborno povjerenstvo vodi zapisnik u
čijem uzglavku treba naznačiti da se radi o zapisniku provođenja postupka za izbor člana Školskog
odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole.
(4)Kandidata za člana Školskog odbora iz reda nastavnika može istaknuti svaki nastavnik i stručni
suradnik Škole.
(5)Nastavnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
(6)Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata mora biti proveden najkasnije 30 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
Članak 48.
(1)Nastavnika, koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju je kandidaturu javnim
glasovanjem podržala većina prisutnih nastavnika Škole, povjerenstvo upisuje u listu kandidata.
(2)Lista kandidata mora sadržavati najmanje četiri (4) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Članak 49.
(1) 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.
(2)Izborno povjerenstvo izrađuje i popis svih nazočnih nastavnika.
(3)Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika.
Članak 50.
(1)Glasovanje je tajno.
(2)Glasovanje je pravovaljano, ako je glasovanju pristupila najmanje polovina svih nastavnika
Škole.
Članak 51.
(1)Na glasačkom listiću nastavnici zaokružuju redni broj ispred imena kandidata za kojeg glasuju.
(2)Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni broj ispred prezimena jednog kandidata.

(3)Glasački listić na kome je zaokruženo dva ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata
smatrat će se nevažećim.
Članak 52.
(1)Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
(2)Nastavničko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
(3)U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
(4)U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se glasanje u
drugom krugu samo za te kandidate.
(5)Nakon što Nastavničko vijeće prihvati rezultate glasovanja za članove Školskog odbora iz reda
Nastavničkog vijeća, potvrđuje se koja će dva (2) člana, iz reda nastavnika i stručnih suradnika
Nastavničko vijeće imenovati u Školski odbor.
(6)Prihvaćenu listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova, izborno povjerenstvo
objavljuje na oglasnoj ploči škole.
Članak 53.
(1)O izboru i razrješenju jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja, javnim glasovanjem.
(2)Svaki roditelj – član Vijeća može predložiti drugog roditelja – člana Vijeća ili istaknuti svoju
kandidaturu za članstvo u Školskom odboru.
(3)Izbor kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora biti proveden najkasnije 30
dana prije isteka mandata postojećem članu Školskog odbora.
(4)Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana kada je
prestalo školovanje učenika u Školi.
(5)Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora člana Školskog odbora iz
reda roditelja.
Članak 54.
(1)Kandidatom se smatra svaki član Vijeća koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju
je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina nazočnih članova Vijeća roditelja.
(2)Glasovanje o kandidatima vrši se na način da se za svakog kandidata pojedinačno glasuje
dizanjem ruku.
(3)U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se glasovanje u
drugom krugu samo za te kandidate.
(4)Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati u
Školski odbor.
(5)Izvod iz zapisnika objavljuje se na oglasnoj ploči škole.
Članak 55.
(1)Jednog člana Školskog odbora biraju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na skupu svih
radnika ukoliko u Školi nije utemeljeno Radničko vijeće.
(2)Pravo da biraju i budu birani imaju svi radnici koji su zaposleni u Školi.
(3)Popis radnika s biračkim pravom utvrđuje izborni odbor koji se bira na skupu radnika, a broji tri
člana. Jedan član je predsjednik izbornog odbora.
(4)Članovi izbornog odbora ne smiju biti kandidati za člana Školskog odbora.
(5)Skup radnika saziva sindikalni povjerenikom s pravima i ovlastima Radničkog vijeća (ukoliko
isto nije utemeljeno u Školi, a ako je utemeljen onda predsjednik Radničkog vijeća) odlukom o

raspisivanju izbora za članove Školskog odbora kojom objavljuje vrijeme i mjesto održavanja
izbora.
Članak 56.
(1)Listu kandidata za izbor člana Školskog odbora iz reda radnika, sastavlja izborni odbor na
skupu radnika, nakon provedenog postupka predlaganja člana Školskog odbora. Prijedloge za
člana Školskog odbora, na skupu radnika, može dati sindikat koji djeluje u Školi, kao i skupina
radnika koju podržava najmanje 20 posto radnika zaposlenih u Školi. Pored imena predloženog
kandidata treba navesti da ga je predložio sindikat i naziv tog sindikata.
Članak 57.
(1)Nakon što je utvrdio listu kandidata izborni odbor sastavlja glasački listić, te provodi i nadzire
glasovanje.
(2)Glasovanje se provodi na način da nazočni radnici zaokružuju redni broj ispred imena
kandidata za kojeg žele glasovati.
(3)Ako na listiću nije zaokružen niti jedan kandidat listić se smatra nevažećim, kao i u slučaju da je
zaokružen redni broj više kandidata.
(4)Izbori su valjani ako je glasovala najmanje jedna trećina radnika s pravom glasa.
(5)Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih radnika.
Članak 58.
(1)Za člana Školskog odbora izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova radnika koji su
glasovali.
(2)Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izabran je kandidat koji je duže
neprekidno zaposlen kod poslodavca.
Članak 59.
(3)O tijeku izbora za jednog član iz reda radnika Škole, izborni odbor vodi zapisnik koji se
objavljuje na oglasnoj ploči, te dostavlja ravnatelju Škole.
Članak 60.
(1)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.
Članak 61.
(1)Prvu konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj najkasnije u roku
od 15 dana od dana kada je imenovana većina članova Školskog odbora.
(2) 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.
(3)Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
(4) Ako pojedinom članu Školskog odbora prijevremeno prestane mandat, provode se dopunski
izbori, te ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi prestaje
mandat najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana nastupa okolnosti, koje

zahtijevaju dopunske izbore. Mandat dopunsko imenovanog člana školskog odbora traje do isteka
vremena na koje je bio imenovan raniji član školskog odbora.
Članak 62.
(1)Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednici predsjedava najstariji član Školskog odbora.
(2)Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem (dizanjem ruku).
(3)Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata.
(4)Ako je istaknuto više kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
(5)Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog
broja članova Školskog odbora.
(6)Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
(7)Na isti način i po istom postupku članovi biraju i zamjenika predsjednika.
(8)Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
(9)Rad Školskog odbora odvija se prema Poslovniku o radu kolegijalnih tijela (čl.226. ovog
Statuta), a koji se donosi sukladno članku 69. ovog Statuta.
Članak 63.
(1)Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
(2)Dnevni red sjednice, kao i materijale za sjednicu priprema predsjednik u suradnji s ravnateljem i
tajnikom Škole.
(3)Pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3 dana
prije održavanja sjednice.
(4)Materijale za sjednice Odbora može se dostavljati i elektroničkom poštom.
Ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti i telefonom.
(5)U iznimnim i opravdanim slučajevima moguće je održati i telefonske sjednice Školskog odbora,
kako bi se zadovoljili zakonski okviri za donošenje određenih odluka. I u tim slučajevima vode se
detaljni zapisnici koje kontrolira i ovjerava predsjednik Školskog odbora, a članovi Školskog
odbora raspravljaju o usvajanju zapisnika na prvoj slijedećoj sjednici.
(6)Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Odbora i na pisani zahtjev jedne trećine članova
Školskog odbora.
(7)U slučaju spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
(8)Ukoliko su i predsjednik i zamjenik predsjednika spriječeni sazvati sjednicu, ili odbiju to učiniti,
sjednicu Školskog odbora sazvat će ravnatelj Škole kako bi se na sjednici mogla riješiti pitanja od
osobite važnosti za poslovanje Škole.
Članak 64.
(1)Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
(2)U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
(3)Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik
Školskog odbora.
(4)Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s
prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 65.
(1)Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su usvojene većinom glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.

(2)Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči (većinom glasova prisutnih
članova) da o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Članak 66.
(1)O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik, koji ima obilježje javne isprave.
(2)Zapisnik sjednice može se voditi i tonskim zapisom.
(3)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.
(4)Zapisnik prethodne sjednice obvezno se dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i
materijal za narednu sjednicu.
(5)Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
(6)Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
(7)Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
(8)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.
(9)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.
(10)Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta
o kojima se raspravlja.
(11)Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme
njegova izlaganja.
(12)Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku
u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
(13)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, kao što su remećenje reda na sjednici, kada u
pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili konzultacije.
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 pravilima za pozivanje na redovitu sjednicu
Školskog odbora.
Članak 67.

(1)Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
(2)Članovi povjerenstva 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.
(4) Za članove povjerenstva i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna obveza.
(5)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 68.
(1) Školski odbor:
donosi:
1.Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
2.Poslovnik o radu Kolegijalnih tijela
3.Pravilnik o radu, na prijedlog Radničkog vijeća
4.školski Kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja,
5.godišnji Plan i program rada Škole, na prijedlog ravnatelja,
6.Financijski plan Škole, te polugodišnji i godišnji Financijski izvještaj Škole, na prijedlog
ravnatelja.
7.prethodnu suglasnost ravnatelju u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa radnika
Škole
8.Plan upisa u prve razrede
9.druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja
odlučuje uz suglasnost osnivača:
10. o davanju suglasnosti na zaključivanju ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju
nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,
11. o stjecanju, oterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, te izvođenju investicijskih radova, čija
vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna
odlučuje:
12. o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
13. 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,
14. o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, te izvođenju investicijskih radova u
vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
15. imenovanju ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
16. razrješenju ravnatelja Škole,
17. odlučuje o namjeni sredstava donacija učeničkom fondu (prikupljanje sredstava i usvajanje
izvješća o trošenju istih)
18. odlučuje u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti, ako zakonom,
podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo.
predlaže i podnosi osnivaču:

19. promjenu naziva i sjedišta Škole i drugim statusnim promjenama,
20. mjere poslovne politike Škole,
21. promjenu djelatnosti,
22. statusne promjene,
23. izvješće o radu Škole,
24. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
razmatra:
25. rezultate odgojno-obrazovnog rada,
26. izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole.
27. predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
28. izvješće o sigurnosnoj situaciji u školi
predlaže ravnatelju:
29. donošenje odluka o pitanjima od interesa za rad Škole.
(2)Donosi i druge odluke te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Škole.
Članak 69.
(1)Članu Školskog odbora mandat prestaje razrješenjem i prije isteka vremena na koji je
imenovan:
1. ako sam zatraži razrješenje,
2. ako ne dolazi na sjednice Školskog odbora ili svojim radom i ponašanjem nanosi štetu Školi,
3. ako članu izabranom iz reda nastavnika i stručnih suradnika, odnosno, prestane radni odnos u
Školi,
4. ako status redovnog učenika prestane djetetu čiji je roditelj – član Školskog odbora 5. izabran iz
reda roditelja Škole, najkasnije u roku od 60 dana od prestanka statusa,
5. i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
6. U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka četverogodišnjeg razdoblja,
novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je
imenovan.
(7)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.
(8)Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda,nastavnika i stručnih suradnika može
dati najmanje desetina članova Nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog
odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
(9) 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 70.
(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.
(3)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 71.
(1)Ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne
obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svog djelokruga obavlja
na način koji onemogućuje redoviti rad i obavljanje djelatnosti Škole.

2. Ravnatelj
Članak 72.
(1)Škola ima ravnatelja.
(2)Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole.
Članak 73.
(1)Ravnatelj obavlja ove poslove:
1. predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,
2. organizira i vodi rad i poslovanje Škole,
3. predstavlja i zastupa Školu,
4. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
5. odgovara za zakonitost rada Škole,
6. u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski Kurikulum
7. predlaže Školskom odboru godišnji Plan i program rada Škole,
8. potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
9. brine o izvršavanju odluka Osnivača, Školskog odbora, Nastavničkog vijeća i drugih tijela
Škole,
10. obustavlja od izvršenja odluke Školskog odbora i drugih tijela Škole, za koje smatra da su
nezakonite,
11. posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada i daje ovlasti stručnom
suradniku ili djelatniku promoviranom u zvanje mentora ili savjetnika za obavljanje
navedenih posjeta nastavi te od istih dobiva izvješća o istom,
12. brine se o sigurnosti te pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za
njihovu sigurnost,
13. saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,

14. imenuje razrednike razrednih odjela,
15. donosi odluku o raspoređivanju nastavnika po predmetima i razrednim odjelima (za svaku
šk. god.), sukladno stručnoj spremi i drugim sposobnostima nastavnika, a u cilju što
kvalitetnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa,
16. poduzima mjere propisane zakonom u svezi neizvršavanja poslova ili neispunjavanja
drugih obveza iz radnog odnosa,
17. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Škole, uz prethodnu suglasnost
Školskog odbora,
18. izdaje odluke o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza nastavnika, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena.
19. određuje raspored i upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
20. donosi odluke i zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine vrijednosti, te izvođenju investicijskih radova u vrijednosti do 70.000,00 kuna
samostalno,
21. zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,uz prethodnu
suglasnost osnivača,
22. podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanju Škole najmanje
jednom godišnje nadležnom Ministarstvu, Školskom odboru i uredu državne uprave
nadležnom za poslove školstva,
23. surađuje s učenicima, roditeljima, osnivačem, tijelima državne uprave, nadležnim
Ministarstvom i drugim tijelima,
24. određuje osobu koja nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u E-maticu za učenike
škole,
25. odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnika Škole,
26. imenuje članove Povjerenstava za provođenje popravnih ispita, predmetnih i razlikovnih
ispita i Povjerenstva za provođenje upisa učenika u I. razrede,
27. osniva Stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Škole, (vidi: glava X.)
28. osniva radne skupine, odnosno povjerenstva, za razradu pojedinih pitanja iz svog
djelokruga rada.
29. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
30. odlučuje o zaduženjima koja povjerava radnicima Škole u svezi specifičnih aktivnosti (ematica, pedagoške mjere, HUSO, CARNet i ostale slične aktivnosti).
31. imenuje članove povjerenstva za utvrđivanje razlikovnih i dopunskih ispita u slučajevima
kada je to zakonom propisano).
32. Imenuje članove tima za krizne situacije i definira zadatke koje Tim treba odraditi u skladu s
preventivnim programima i podzakonskim aktima (Osnivač, Ured državne uprave, MZOS)
33. Ravnatelj može trenutno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa učenika koji je
počinio zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja prema važećem Pravilniku o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
34. Određuje termine (za dane odvijanja nastave kao i za nenastavne dane o dežurstvima i
dežurne nastavnike odnosno druge dežurne zaposlenike škole
35. Donosi odluke za što uspješniju organizaciju odgojno obrazovnog rada škole i ostvarivanja
sigurnosti učenika i radnika škole.
36. Imenuje mentore (i nastavne predmete odnosno strukovna područja) za zadavanje tema
Završnih radova.

37. Odlučuje o opravdanosti nenazočnosti pri radu stručnih tijela (Razredna vijeća,
Nastavničko vijeća, Prosudbeni odbor, Ispitno povjerenstvo i ostala tijela).
38. Donosi odluke potrebne za funkcioniranje pedagoškog, odgojno obrazovnog rada i
Zakonski utvrđenog načina poslovanja škole.
39. Imenuje Ispitno povjerenstvo za provođenje ispita Državne mature
40. Predlaže Ispitnog koordinatora
41. Donosi i ostale Odluke kojima se omogućava zakonsko i učinkovito djelovanje škole kao
javne ustanove odnosno odgojno obrazovne organizacije
Članak 74.
(1)Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 75
(1)Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.
Članak 76.
(1)Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt kolegijalnog tijela, osim pojedinačnih akata
čija se valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa zakonom ili pod
zakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo.
(2)Ako i poslije upozorenja ovlašteno tijelo ne promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akti izvan
snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole da
takav akt obustavi od izvršenja.
(3)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.
Članak 77.
(1)Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Ravnatelj Škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog
suradnika u Školi, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, položeni stručni ispit za učitelja,
nastavnika ili stručnog suradnika, odnosno završen stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim
se stječe 240 ECTS bodova.
- uvjete propisane člankom 106. Zakona,
- 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.
(3)Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja
stranog jezika
- drugom ispravom
2. Osnovne digitalne vještine:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju
poznavanja digitalnih vještina
- drugom ispravom,
3. Iskustvo rada na projektima:
- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata
osobnom izjavom kandidata u životopisu.
Članak 78.
(1)Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Školski odbor najkasnije 90
dana prije isteka mandata ravnatelja.
(2)Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i mrežnim stranicama škole.
(3)Školski odbor donosi odluku o imenovanju ravnatelja uz prethodnu suglasnost Ministra.
(4)Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina i može biti ponovno imenovan.
(5)Natječaj traje najkraće osam (8), a najdulje petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja
odlučuje Školski odbor.
(6)Tekst javnog natječaja za imenovanje ravnatelja posebice sadrži:
-

uvjete koje mora ispunjavati kandidat,

-

vrijeme na koje se imenuje,

- rok do kojeg se primaju ponude kandidata sukladno stavku 5. ovog članka, uz obaveznu
naznaku “Za natječaj za ravnatelja - ne otvarati”
-

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za
mandatno razdoblje.

-

Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama nastavničkog
vijeća, vijeća roditelja, zbora radnika i školskog odbora.

-

Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela kojima
isti predstavlja.

-

Rok za primanje prijave kandidata ne može biti kraći od 8 dana.

-

Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave,
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru 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 od 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.

-

O tužbi odlučuje nadležni sud.

Članak 79.
(1)Prijave na natječaj Škola je dužna urudžbirati neotvorene, a prijave otvara predsjednik
Školskog odbora na sjednici Školskog odbora.
(2)Ponude se otvaraju i razmatraju, po redoslijedu zaprimanja, na sjednici Školskog odbora.
(3)Nakon otvaranja prijava, Školski odbor utvrđuje:
- koji kandidati ispunjavaju uvjete natječaja,
- jesu li prijave dostavljene u propisanom roku, i
- jesu li prijave potpune (je li priložena sva potrebna dokumentacija).
(4)Za svaku prijavu potrebno je utvrditi jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni
kandidati nužne propisane uvjete za ravnatelja.
(5) Nakon utvrđivanja ispunjenosti nužnih uvjeta kandidata i valjanosti dostavljene dokumentacije
prisutni članovi Školskog odbora vrednuju dodatne kompetencije propisane Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(6)Na temelju dokaza kandidata o ispunjavanju propisanih dodatnih kompetencija, školski odbor
(svaki član Školskog odbora nazočan na sjednici, pojedinačno) iste će vrednovati na sljedeći
način:
- poznavanje stranog jezika 1 bod
- osnovne digitalne vještine 1 bod
- iskustvo rada na projektima 1 bod.
(7)Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor utvrđuje listu
dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je nastavničkom vijeću, vijeću roditelja, radničkom
vijeću/radnicima i školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi iz stavka 1. ovoga članka,
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru dostavlja se
lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno od stavka 2. 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 navode samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
(8) Kandidati s liste iz st. 7 ovog Statuta biti će obaviješteni usmeno, elektroničkim putem,
neposrednim uručenjem pismena ili slanjem pismenom poštom ili na drugi prikladan način, a
prema podatcima koje su dostavili u prijavi i životopisu, o održavanju sjednica Nastavničkog vijeća,
Vijeća roditelja, Radničkog vijeća/skupa radnika i Školskog odbora radi predstavljanja programa
rada za mandatno razdoblje sukladno Zakonu. (izborne sjednice)
Ukoliko se kandidat ne odazove na sjednice kolegijalnih tijela iz stavka 1.ovog članka, njegov
program rada pročitat će predsjedatelj sjednice pojedinog tijela.
(9) Kandidat iz st. 7 ovog ovog Statuta ima najviše 20 minuta za predstavljanje programa rada za
mandatno razdoblje na sjednici pojedinog kolegijalnog tijela. Program rada sadrži ciljeve,
aktivnosti, proračun, vremenski plan, planirane projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i
kako provoditi u mandatnom razdoblju. Predstavljanje programa rada iz stavka 1. obavlja se bez
nazočnosti drugih kandidata.
Članak 80.

(1)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 prijave dostavili u propisanom roku,
sazivaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skup radnika.
(2)Na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika nazočne se izvješćuje o
kandidatima koji su najbolje rangirani i pozvani na predstavljanje programa za mandatno
razdoblje.
(3)Sjednicu Nastavničkog vijeća i skupa radnika saziva ravnatelj, a sjednicu Vijeća roditelja saziva
Predsjednik Vijeća roditelja.
Članak 81.
(1)Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja odnosno skupa radnika predsjedavatelj treba
iznijeti podatke o kandidatima za ravnatelja i omogućiti nazočnima raspravu.
(2)Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja odnosno skupa radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja.
(3)Izborno povjerenstvo ima predsjednika i 2 člana.
(4)Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja.
(5)Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika.
(6)Glasovanje je tajno.
(7)Izborno povjerenstvo priprema glasačke listiće koji
sadrže:
-naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za izbor ravnatelja
-popis kandidata za ravnatelja abecednim redom
-naznaku načina glasovanja
-zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena kandidata.
(8)Glasački listići ovjeravaju se pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju
članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje. Svaki član nazočan na sjednici
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na način da na glasačkom listiću
zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.
Članak 82.
(1)Na temelju rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika
donosi pisani zaključak o stajalištu.
(2)Zaključkom se:
-utvrđuje broj glasova koje je dobio pojedini kandidat za ravnatelja
-obvezuju članovi: predstavnici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i radnika u Školskom odboru
da glasuju kod izbora ravnatelja prema stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, odnosno
skupa radnika.
(3)Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja,odnosno
skupa radnika.
(4) Zaključak se dostavlja u roku od 3 (tri) dana od dana održanih sjednica na kojima je donesen
Zaključak.
Članak 83.

(1)Školski odbor, nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa
radnika glede pojedinog kandidata, obavlja izbor ravnatelja.
(2) Kandidati iz čl. 80. st. 7. ovog Statuta pozvat će se na sjednicu Školskog odbora na način
utvrđen čl. 80. st. 8. ovog Statuta, a prezentaciju će izvršiti u skladu s čl. 80. st. 9. ovog Statuta.
(3)U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja, te Skupa radnika, na sjednici Školskog odbora obvezni su zastupati i
iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor.
(4) Glasovanje o izboru i imenovanju ravnatelja je javno.
(5) Školski odbor donosi odluku o imenovanju ravnatelja koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti Ministra.
Članak 84.
(1)Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za
dobivanje suglasnosti.
(2)Uz zahtjev dostavlja slijedeću dokumentaciju:
•

presliku natječaja,

•

popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja,

•

presliku natječajne dokumentacije kandidata za kojeg se traži suglasnost,

•

presliku izvatka iz Statuta kojim se propisuje postupak izbora i imenovanja ravnatelja.

(3)U slučaju da Ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatrat će se da je suglasnost dana.
Rok od 15 dana računa se od dana koji je kao datum prijema preporučene pošiljke upisan na
povratnoj dostavnici koja je dostavljena uz zahtjev i dokumentaciju.
(4)Nakon dobivene prethodne suglasnosti, odnosno proteka roka utvrđenog u stavku 3. ovog
članka Školski odbor će u roku od petnaest (15) dana donijeti odluku o imenovanju kandidata za
ravnatelja za kojeg je zatražio prethodnu suglasnost.
(5) O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve sudionike
natječaja.
(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.
Članak 85.
(1)Kandidati na natječaju za ravnatelja imaju pravo uvida u natječajne materijale.
Kandidati također imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu i pobijati odluku o imenovanju ukoliko
smatraju da je bitno povrijeđen izborni postupak, odnosno da kandidat koji je izabran ne ispunjava
uvjete objavljene u natječaju.
Rok za podnošenje tužbe je 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.
Članak 86.
(1)Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad i
vrijeme sklapanja ugovora o radu.
(2)Predsjednik Školskog odbora s imenovanim ravnateljem prema odluci o imenovanju sklapa
ugovor o radu sukladno Zakonu.
Članak 87.

(1)Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu od ukupnog broja članova Školskog odbora,
natječajni postupak se ponavlja i imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja.
Članak 88.
(1)Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
•

kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata
ne bude izabran,

•

kada ravnatelj bude razriješen

•

kada Škola nema ravnatelja.

(2)Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika ili
stručnog suradnika, koja se prethodno suglasila s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je kao
izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.
(3)Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
(4)Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Članak 89.
(1)Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je Ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.
(2)Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o izboru 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.
(3)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.
(4)Tužba se podnosi općinskom sudu u Supetru.
Članak 90.
(1)Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
•

smrću,

•

istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu,

•

završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža,

•

sporazumom,

•

dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti.
otkazom sukladno zakonskim odredbama.

•

Članak 91.
(1)Ravnatelja razrješava Školski odbor.
(2)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 poslovnog i stručnog voditelja Škole;

-

prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.

(3)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.
(4)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.
(5)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.
(6)Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o
ustanovama, Škola će uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, razriješenom ravnatelju
redovito otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec dana.
Članak 92.
(1)Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 91. stavak
2, 3 i 4. ovoga Statuta Školski odbor će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
(2)Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi
mjesec (1) dana.
(3)Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava
samo ako je tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema Zakona 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 93.
(1)Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, 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 koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 94.
(1)Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja
članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 95.
(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.
(2)Tužba se podnosi općinskom sudu u Supetru mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 96.
(1)U slučaju razrješenja ravnatelja Škole, Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova nastavnika ili stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.

IX. PRAVA I OBVEZE UČENIKA
1. Upis učenika
Članak 97.
(1)Škola obavlja upis učenika na temelju odluke o upisu koju donosi Ministar za svaku školsku
godinu, temeljem prijedloga Škole i suglasnosti osnivača.
(2)Škola objavljuje javni natječaj za upis učenika u prvi razred, uvažavajući kriterije koje utvrđuje
Ministar.
(3)Natječaj za upis učenika objavljuje se u dnevnom tisku, samostalno ili zajednički s drugim
školama sukladno odluci nadležnog tijela državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Članak 98.
(1)Natječaj sadrži:
-

programe obrazovanja u koje se učenici upisuju,

-

broj učenika koji se upisuje u pojedine programe,

-

uvjete upisa,

-

potrebnu dokumentaciju,

-

kriterije za izbor kandidata,

-

način i postupak provođenja natječaja,

-

druga pitanja u svezi s upisom i izborom kandidata.

Članak 99.
(1) Prijave i upis u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog
sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim
odlukom o upisu.
(2) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog
obrazovanja,pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu.
(3) Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u
suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu.
(4) Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima izrađuje Ministarstvo.
(5) Odluku o upisu,čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po
programima,za svaku školsku godinu donosi ministar.
(6)Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih
škola propisuje ministar Pravilnikom.

(7) Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama srednje škole i osnivača,a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Članak 100.
(1)Izbor kandidata za upis u prvi razred, zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom
obrazovanju, te sklonostima i sposobnostima učenika.
(2)Izbor kandidata za upis u prvi razred obavlja se prema elementima i kriterijima koje propisuje
ministar.
Članak 101.
2)U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog odbora a
učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva.
Članak 102.
(1)Redovni upis u prvi razred obavlja se u vrijeme koje odredi svojim aktom nadležni Ministar.
Upis učenika provodi povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.
(2)Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka
obrazovanja.
(3)Učenik iz stavka 2. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za priznavanje
inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i dopušteni zahtjev.
(3)Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega
je podnositelj dostavio:
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.
(4)U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
(5)O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
(6)Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(7)Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
Članak 103.
(1)Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju odluke
Školskog odbora, putem natječaja, a obrazovanje se provodi sukladno posebnim propisima o
uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

2. Status učenika
Članak 104.

(1)Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.
(2)Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali nije položio državnu
maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje godinu dana
nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa.
(3)U spornim slučajevima, glede stjecanja i prestanka statusa učenika, odlučuje Školski odbor, na
prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 105.
(1)Učenik gubi status redovnog učenika:
-

na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,

-

godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda kada nije obranio i izradio završni rad,

-

ako nakon izvršene pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,

-

kada se ispiše iz Škole,

-

kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše slijedeći razred.

- Iznimno u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može upisati isti razred i više od dva
puta, uz suglasnost ministra.
(2)Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status
redovitog učenika najviše za dvije godine.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog vijeća.
(3)Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
-

iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,

-

bolest učenika,

-

roditeljstvo učenika,

-

kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.

(4)Kada učenik ili polaznik obrazovanja odraslih nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg
od dvije godine kada mu je produžen status redovnog učenika ili polaznika, potrebno je utvrditi da
li se mijenjao Kurikulum za stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je Kurikulum izmijenjen ravnatelj će
pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i prijedlog Razrednog
vijeća kao stručnog tijela Škole, na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i
stjecanje kvalifikacije učenika.
(5)Učenika koji je nastavlja obrazovanje nakon završenog trogodišnjeg obrazovnog programa,
Škola upisuje u knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.
(6)Učenika koji je prekinuo obrazovanje, škola može upisati samo ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuto obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine uz odluku Nastavničkog vijeća. Takvog učenika, Škola
upisuje u razrednu knjigu razrednog odjela u kojem nastavlja obrazovanje. Iznimno Škola može
upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja proteklo više od dvije školske godine, uz
suglasnost Ministarstva.

3. Prava učenika
Članak 106.
(1)Učenici imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona,
ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 107.
(1)Prava učenika jesu:
-

sudjelovati u odgojno – obrazovnom procesu,

-

podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim organima,

-

biti obaviješteni o svim pitanjima koja su za njih bitna,

-

tražiti i dobiti savjet i pomoć od upravnih i stručnih organa Škole,

-

sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti, kao i neispunjavanju obveza, te davati
mišljenja o primjeni pedagoških mjera,

-

davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika,

-

tražiti od Škole osnivanje klubove učenika i druge oblike kulturno – umjetničkog,
športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima
sudjelovati u ostalim slobodnim aktivnostima,

-

davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi djelovanja Škole i donošenja općih akata
Škole kada se radi o pitanjima za koja su učenici zainteresirani, a može ih podnijeti bilo
kojem nastavniku, ravnatelju ili školskim tijelima

-

birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika odnosno za predsjednika
razrednog odjela.

-

sudjelovati u radu Vijeća učenika

4. Obveze učenika
Članak 108.
(1)Obveze učenika jesu:
-

redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno – obrazovnog rada,

-

savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim
aktima Škole,

-

poštivati i ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih radnika
Škole koje su u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kućnim redom,

-

skrbiti i promicati humane odnose među učenicima,

-

čuvati školsku imovinu, udžbenike, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih
radnika Škole,

-

ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih
učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, kao i ugled Škole u cjelini,

-

poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se pravila Kućnog reda, ovog Statuta i
drugih akata Škole

-

sudjelovati u radu Vijeća učenika

5. Sigurnost i zaštita zdravlja i prava učenika
Članak 109.
(1)Škola je dužna voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika stvarajući uvjete za zdrav
mentalni i fizički razvoj učenika, te osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju.
(2)Škola mora sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja, te voditi evidenciju o neprihvatljivim
ponašanjima učenika i posebnu brigu voditi o sigurnosti učenika.
(3)U slučajevima nasilničkog ponašanja kojeg izazove učenik ili grupa učenika škola je dužna
aktivirati školski Krizni tim te poduzeti sve protokolom predviđene mjere, a o nastalom događaju
potrebno je pismeno obavijestiti Ured državne uprave, osnivača Splitsko-dalmatinsku županiju,
Policijsku upravu Split, MZO (putem E-obrasca o evidentiranom nasilju) te o svim poduzetim
radnjama obavijestiti nadležnu Prosvjetnu inspekciju podružnica u Splitu.
(4)Pratiti i brinuti se za zdravstveno stanje učenika, kao i socijalne probleme i pojave kod učenika i
po potrebi obavještavati nadležne institucije – liječnike primarne zaštite, roditelje i tijela socijalne
skrbi.
Članak 110.
(1)Zaposleni u Školi, a posebno nastavnici i stručni suradnici dužni su u cilju zaštite prava učenika
prijaviti ravnatelju svako kršenje prava učenika posebno ako su primijećeni oblici tjelesnog i
duševnog nasilja, spolnog i svakog drugog zlostavljanja, zanemarivanja ili izrabljivanja učenika.
(2)Način postupanja zaposlenih i način prijave kršenja prava učenika utvrdit će Ministar posebnim
provedbenim aktom.

6. Vijeće učenika
Članak 111.
(1)U Školi se osniva Vijeće učenika.
(2)Vijeće učenika čine predstavnici učenika svih razrednih odjela Škole.
Svojeg predstavnika u Vijeće učenika, učenici biraju na sjednici razrednog odjela javnim
glasovanjem. Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela. Da bi bio izabran u Vijeće
učenika kandidat za predstavnika mora dobiti natpolovičnu većinu ukupnog broja učenika jednog
razrednog odjela.

Članak 112.
(1)Vijeće učenika javnim glasovanjem bira svog predsjednika koji se skrbi o sazivanju sastanaka,
dnevnom redu i kontaktu s ravnateljem, razrednicima i stručnim suradnicima.
(2)Za predsjednika je izabran učenik koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova Vijeća
učenika.
(3)Vijeće učenika bira svog predstavnika, koji ima pravo sudjelovati u radu stručnih i upravnih
tijela Škole kada navedena tijela raspravljaju i odlučuju o pravima i obvezama učenika, bez prava
odlučivanja.
Članak 113.
(1)Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
(2) Sjednice Vijeća učenika organiziraju se u suradnji sa voditeljem vijeća učenika,
suradnicima i ravnateljem.

stručnim

(3)U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje voditelj vijeća učenika, a mogu sudjelovati i stručni
suradnik, ravnatelj ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća ali bez prava odlučivanja.
(4)O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi voditelj vijeća učenika, a ovjeru zapisnika
obavlja predsjednik Vijeća učenika odnosno njegov zamjenik.
Članak 114.
(1)Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
Članak 115.
(1)Članovi Vijeća učenika raspravljaju i predlažu nadležnim tijelima :
•

svoja mišljenja i prijedloge o odgojno obrazovnom radu u Školi,

•

sudjeluju u procesu primjene odgojnih mjera,

•

predlažu način i sadržaj mjera poticanja i nagrađivanja,

•

predlažu oblike kulturno-umjetničkog, športskog, tehničkog sadržaja, slobodnih aktivnosti i
slično.

•

poštivanje pravila školskog života i rada i pridržavanje odredaba Kućnog reda, ovog Statuta
i drugih akata Škole sudjelovanje Vijeća učenika u rješavanju možebitnih problema

7. Redovito školovanje
Članak 116.
(1)Redovito školovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i drugih oblika odgojno –
obrazovnog rada, te obavljanje ostalih obveza.
Članak 117.
(1)Izostanke s nastave, odnosno zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,
dužni su opravdati roditelji, odnosno staratelji učenika u skladu s Pravilnikom o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera.

(2)Način opravdavanja izostanka učenika, definiraju se ovim Statutom na slijedeći način:
• Roditelj ili skrbnik može, više puta godišnje, opravdati izostanak djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenje sukladno čl. 1. st. 2.
Pravilnika o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera: nastavniku za
izostanak tijekom nastavnog dana, razredniku za izostanak do tri radna dana, ravnatelju za
izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana, Nastavničkom vijeću za izostanak do
petnaest (uzastopnih) radnih dana.
•

Roditelj ili skrbnik mogu opravdati izostanak djeteta osobno dolaskom u školu ili
telefonskim kontaktom s razrednikom. Roditelj ili skrbnik dužan je opravdati izostanak svog
djeteta najkasnije treći dan od prvog dana izostanka. Naknadna opravdanja neće se
uvažavati. O opravdanosti izostanka odlučuje razrednik.

•

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna
dana (uzastopno) dokazuje se liječničkom potvrdom. Rok za donošenje liječničke potvrde
je najkasnije sedam radnih dana od povratka učenika u školu. Potvrdu donosi roditelj
učenika.

•

Roditelj odnosno skrbnik dužan je kontaktirati razrednika (osobno, telefonski ili E-mailom) u
ovom slučaju – zdravstveni problemi dulji od tri radna dana, najkasnije četvrtog radnog
dana od početka bolesti odnosno izostanka učenika (započinje nadležnost liječnika).

•

Roditelj ili skrbnik mogu unaprijed zatražiti opravdanje za izostanak učenika, od strane
razrednika, do tri radna dana, isključivo pisanim putem, upućeno razredniku. Rok za
podnošenje navedenog zahtjeva je pet radnih dana prije izostanka učenika. O
opravdanosti izostanka odlučuje razrednik.

•

Roditelj ili skrbnik može zatražiti opravdani izostanak svog djeteta u trajanju od 7 do 15
radnih dana pisanim putem (unaprijed), a rok je sedam radnih dana prije početka
izostanka. U ovisnosti o broju radnih dana izostanaka učenika, odnosno opravdanosti
zahtjeva, o opravdanosti odlučuje ravnatelj odnosno Nastavničko vijeće.

•

Pisani način za traženje opravdanja (kada se podnosi unaprijed razredniku) može se
zatražiti vlastoručno potpisanim dopisom ili upućeno E-poštom na E-adresu razrednika
učenika. Za pisana traženja koja se odnose na ravnatelja i Nastavničko vijeće mjerodavan
je samo vlastoručno potpisan dopis podnesen putem protokola škole.

•

SMS poruke ne smatraju se pravovaljanim načinom dostavljanja zamolbe ili opravdanja za
izostanak učenika.

(3)Kao opravdani izostanci s nastave osim bolesti smatraju se i dolje navedeni

slučajevi:

-

športska natjecanja

-

smrtni slučajevi u obitelji,

-

iznimne obiteljske prilike,

-

prometni zastoji i prekidi,

-

elementarne nepogode i slično,

-

sudjelovanje u svojstvu člana u organiziranim športskim i kulturnim aktivnostima i
natjecanjima vezanim uz odgojno obrazovni proces,

-

i druge opravdane situacije.

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. Rok za podnošenje potvrde izdane od odgovarajuće institucije je najkasnije
tri radna dana od prvog dana izostanka. Potvrdu institucije, osobno razredniku, donosi roditelj ili
skrbnik učenika.
(4)Opravdanost izostanka prosuđuje isključivo razrednik odnosno osoba koja zamjenjuje
razrednika, te razloge izostanka unosi u e-dnevnik.
Iznimno, a sukladno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
predmetni nastavnik može u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja (koje iznosi najmanje tri radna
dana, unaprijed) opravdati izostanak sa svog nastavnog sata uz obavijest i dogovor s učenikovim
razrednikom.
Članak 118.
(1)Učenik može izostati s nastave, odnosno drugog oblika odgojno – obrazovnog rada po
odobrenju, a prema načinu definiranom čl. 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Navedeno se odnosi za izostanke od 3-15 radnih dana.
(2)Ako učenik ne pohađa nastavu redovito ili je prestane pohađati, razrednik je dužan u roku od
sedam radnih dana zatražiti od roditelja, odnosno staratelja objašnjenje o razlozima neredovitog
pohađanja nastave. Razrednik prvo kontaktira roditelja telefonskim putem, a u koliko je nemoguće
ostvariti kontakt razrednik šalje brzojav na roditeljsku adresu te obavještava roditelja o nastaloj
situaciji. Dužnost roditelja je da se odazove školskoj ustanovi odnosno pozivu razredniku.
(3)Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se nenajavljeni odnosno ne opravdani izostanak
od tri radna dana neprekidno.
(4) Ravnatelj može odobriti izostanak s nastave do sedam uzastopnih radnih dana.
(5)Nastavničko vijeće može odobriti opravdan izostanak s nastave do petnaest uzastopnih radnih
dana.
Članak 119.
(1)Redoviti učenici mogu tijekom školovanja promijeniti upisani program.
Promjena programa i upis u Školu uvjetuje se polaganjem razlikovnih i dopunskih ispita.
Promjenu programa i upis u školu odobrava Nastavničko vijeće, te utvrđuje sadržaj razlikovnih i
dopunskih ispita, na prijedlog Povjerenstva za određivanje prijedloga razlikovnih i dopunskih ispita,
kojeg imenuje ravnatelj.
Članak 120.
(1)Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju stručnu spremu
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita u roku od dvije godine od dana završetka
trogodišnjeg obrazovanja.

(2)Učenik iz st. 1. ovog članka koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je
završio obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada,
steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
(3)Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno
dopunskih ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrđuje Nastavničko vijeće, na osnovu
prijedloga Povjerenstva definiranog u članku 120.
(4)Da bi učenik koji je stekao određenu stručnu spremu nastavio školovanje dužan je u roku od
godine dana položiti razlikovne i dopunske ispite za predmete koje mu odredi Nastavničko vijeće
Škole u kojoj nastavlja obrazovanje.
Članak 121.
(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj
školi,odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program,najkasnije do
početka drugog polugodišta.
(2) Na zahtjev učenika,odnosno roditelja, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi,
odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu koja u pravilu provodi isti obrazovni program
donosi Nastavničko vijeće,vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
(3) Promjena programa u srednjoj školi može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih
ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja određuje
nastavničko vijeće.
(4) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana od
dana primitka obavijesti i upisa učenika u drugu školu.
(5) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti
promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis udrugu školu koja ostvaruje isti
obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg
učenika upisanoga u taj programu u toj školi i toj školskoj godini.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanoga programa,odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog
postupka škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom
upisa u programu u koji se učenik upisuje.
(7) 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.
(8) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine,o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Članak 122.
(1)Uspjeh redovitih učenika na kraju školske godine utvrđuje se na temelju praćenja i ocjenjivanja
tijekom nastavne godine u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
propisima donesenim na temelju Zakona.

(2)Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama za
svaki nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja, provjeravanja i
ocjenjivanja učenika. Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba provede, a roditeljima
ukazati na činjenicu da su učenici upoznati sa svojim obvezama.
Članak 123.
(1)Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svoj predmet, utvrđuje nastavnik javno u razrednom
odjelu, odnosno obrazovnoj grupi na zadnjem nastavnom satu. Ocjena mora biti obrazložena.
(2)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti nastavnika, ocjenu utvrđuje Rzredno vijeće, na prijedlog
nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj.
(3)Ocjena na kraju nastavne godine, odnosno zaključna ocjena mora biti odraz učenikovih
cjelokupnih odgojno – obrazovnih postignuća, tijekom obrazovnog razdoblja, te utemeljena na
bilješkama o praćenju učenika i na ocjenama upisanim u e-dnevnik.
(4)Zaključna ocjena na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih
ocjena, poglavito ako je učenik pokazao napredak tijekom nastavne godine.
Članak 124.
(1)Uspjeh učenika iz pojedinih predmeta ocjenjuje se slijedećim ocjenama:
-

odličan (5)

-

vrlo dobar (4)

-

dobar (3)

-

dovoljan (2)

-

nedovoljan (1)

(2)Ocjene odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan su prolazne.
Članak 125.
(1)Krajem nastavne godine, odnosno krajem školske godine, razrednik izračunava, a Razredno
vijeće utvrđuje opći uspjeh učenika jedinstvenom ocjenom, koja je aritmetička sredina ocjena iz
svih predmeta i to ocjenom:
-

odličan, ako je srednja ocjena najmanje 4,50

-

vrlo dobar, ako je srednja ocjena najmanje 3,50

-

dobar, ako je srednja ocjena najmanje 2,50

-

dovoljan, ako je srednja ocjena najmanje 2,00.

(2)Učeniku koji na kraju školske godine ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz tri ili više predmeta,
odnosno učeniku koji nije položio popravni ispit, opći uspjeh utvrđuje se ocjenom nedovoljan, te se
upućuje na ponavljanje razreda.
Članak 126.
(1)Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja Razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(2)Razrednik je dužan na zadnjem satu u nastavnoj godini upoznati sve učenike s ocjenom iz
vladanja koju će predložiti Razrednom vijeću za svakog učenika. Navedeno je potrebno kako bi

učenici nezadovoljni s dobivenom ocjenom iz vladanja imali dovoljno vremena za ostvarivanje
prava iz čl. 136. st. 7. ovog Statuta.
Članak 127.
(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 nadoknađivanje znanja kroz dopunski rad
koji je učenik dužan pohađati.
(2) Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavničko vijeće prilikom utvrđivanja broja sati dopunskog rada, dužno je broj sati za svaki
nastavni predmet utvrditi razmjerno broju nastavnih sati tjedno.
U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane
ishode,nastavnik učeniku zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na
popravni ispit nastavnik dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
(2)Nastavnici obavljaju dopunski i dodatni nastavni rad u okviru 40 satnog radnog tjedna.
Članak 128.
(1)Učenik koji iz opravdanih razloga (dugotrajna bolest, opravdana spriječenost, vojne ili druge
obveze, razna športska i druga natjecanja i slično) nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz
jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Članak 129.
(1)Učenik može zbog zdravstvenog stanja, biti trajno ili privremeno oslobođen obveze
savladavanja pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz temeljnih predmeta
struke, odnosno neophodni za zanimanje za koje se učenik školuje.
(2)Odluku o oslobođenju obveza iz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na prijedlog
mjerodavnog liječnika.
Članak 130.
(1)Redoviti učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno Zakonu o športu ili daroviti
učenici u umjetničkom području, te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu
završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u trajanju za polovinu duljem od
propisanog trajanja programa.
(2)Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Nastavničko vijeće za svakog učenika posebno.
(3)Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim kategorijama
sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.
(4)Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša mogu svaku šk. god. pohađati u trajanju do
završetka prvog polugodišta slijedeće šk. god. i u tom vremenu trebaju dobiti prolazne ocjene iz
svih nastavnih predmeta kako bi mogli nastaviti svoje redovito školovanje u višem razredu. Takvi
učenici ostvaruju pravo redovitog upisa u viši razred na početku slijedeće školske godine.

Članak 131.
(1)Ukoliko redoviti učenik nije do roka upisa ocijenjen iz svih predmeta prolaznom ocjenom ili nije
ocijenjen, upućuje se na ponavljanje razreda.
(2)Učenik srednje škole može najviše dva puta upisati isti razred.
(3) Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva
puta,osim učenika koji pohađa program za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja koji to pravo
može koristiti samo jedanput.
(4) Iznimno,sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje,učenik može svaki
razred upisati dva puta.
Članak 132.
(1)Škola otkriva, prati i potiče darovite učenike, te organizira i vrši izbor odgovarajućih dodatnih
sadržaja i metoda rada kojima omogućuje izuzetno nadarenim učenicima da razviju svoje
sposobnosti, sklonosti i interese.
(2)Učenici iz stavka 1. ovog članka mogu završiti obrazovni program u vremenu kraćem od
propisanog, a na način i pod uvjetima koje propisuje nadležni Ministar, o čemu odluku donosi
Nastavničko vijeće.

8. Dokumentacija
Članak 133.
(1)Škola vodi za svaki razredni odjel e-dnevnik te matičnu knjigu za skupine učenika, s podacima
za svakog učenika posebno.
(2)Osim navedenog Škola vodi i ostalu dokumentaciju, pedagošku i ostalu evidenciju prema
propisima koje donosi nadležni Ministar, a posebno upisnik učenika i radnika s potrebnim
podacima u elektronskom obliku (e-matica).
Članak 134.
(1)Na završetku svakog razreda izdaju se razredne svjedodžbe.
Na završetku srednjoškolskog obrazovanja učeniku se izdaje svjedodžba o završnom radu.
(2)Učenicima se izdaje prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu.
(3)Svjedodžbe iz ovog članka javne su isprave.
(4) Sadržaj i oblik svjedodžbi propisuje nadležni Ministar.

9. Ispiti
a) Ispit pred povjerenstvom za slučaj kada učenik nije zadovoljan s zaključenom
ocjenom

Članak 135.

(1) 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 Nastavničkom
vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1.ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
(3)Termine za polaganje ispita pred povjerenstvom zbog nezadovoljstva zaključenom ocjenom
utvrđuje Nastavničko vijeće.
(4)Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta, vidi čl. 146.
Ovog Statuta.
(5)Ocjena pisanog dijela ispita ne uvjetuje izlazak učenika na usmeni dio ispita.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Nastavničko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(6) Ispitno povjerenstvo čine tri člana koje određuje Nastavničko vijeće.
(7) Ocjena Ispitnog povjerenstva je konačna.
(8)Na zahtjev učenika (odnosno roditelja), Nastavničko vijeće može donijeti odluku o izuzeću
predmetnog nastavnika iz Ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev opravdan.
Zahtjev za izuzeće predaje se u tajništvu Škole.
(9) 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 prema
članku 128. ovog Statuta.
(10) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može, u roku od dva dana, podnijeti
zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja donijeta od
strane Nastavničkog vijeća je konačna.
Članak 136.
(1)Nastavničko vijeće imenuje Povjerenstvo pred kojim se polaže ispit za učenike koji nisu
zadovoljni sa zaključenom ocjenom. Povjerenstvo čine tri člana i to:
•

predmetni nastavnik,

•

nastavnik istog ili srodnog predmeta

•

razrednik , odnosno osoba koja ga zamjenjuje

(2)U slučaju opravdane odsutnosti člana Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, Nastavničko vijeće
imenuje drugog člana Povjerenstva iz redova Nastavničkog vijeća.
(3)U opravdanom slučaju za člana Povjerenstva – nastavnika istog ili srodnog predmeta, može biti
imenovan nastavnik iz druge Škole.
(4)Predsjednik Ispitnog povjerenstva je razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
(5)O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u kojem se unose sva pitanja zadana učeniku,
ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja ispita. Zapisnik vodi
nastavnik istog ili srodnog predmeta.

(6)Škola će na svojim mrežnim stranicama objaviti termine za polaganje Ispita pred Povjerenstvom
zbog nezadovoljstva sa zaključenom ocjenom odmah po donošenju rasporeda za polaganje ispita
odnosno donošenja Ispitnih povjerenstava od strane Nastavničkog vijeća.
Članak 137.
(1) Na zahtjev učenika (odnosno roditelja), Nastavničko vijeće može donijeti odluku o izuzeću
predmetnog nastavnika iz Ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev opravdan.
Zahtjev, za izuzeće, predaje se u tajništvu školel.
Članak 138.
(1)Kada članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom glasova.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
(2)Ocjena Povjerenstva nakon ispita, ne može biti niža od prvotno zaključene ocjene na koju je
učenik imao primjedbu.
(3)O ponovnom ispitu vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za
svako pitanje i konačna ocjena ispita.
(4)Ocjena Povjerenstva je konačna.
(5)Ostvarivanjem prava na ispit pred Povjerenstvom, učenik ne gubi pravo na popravni ispit.
b) Popravni ispit

Članak 139.
(1)Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na
popravni ispit koji se održava do kraja školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske
godine.
(2)Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
Povjerenstva je konačna.
(3)Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 140.
(1)Iznimno od odredbe članka 140. stavak 2. ovog Statuta, učenik koji je na kraju nastavne godine
ocijenjen nedovoljnom ocjenom iz vježbi u radnom procesu i praktikuma, polaže se popravni ispit,
ali tek nakon dopunjenih odnosno odrađenih ili ponovljenih vježbi u radnom procesu i praktikuma.
Ispit se polaže u kolovozu.
Članak 141.
(1)Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje
se ocjenom nedovoljan.

(2)Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije
na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se
stavak 1. ovog članka.
(3)Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
Članak 142.
(1)U Povjerenstvo za polaganje popravnog ispita, ravnatelj Škole imenuje tri člana i to:
•

predmetnog nastavnika,

•

nastavnika istog ili srodnog predmeta,

•

razrednika, odnosno osobu koja ga zamjenjuje

(2)U slučaju opravdane odsutnosti člana Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj imenuje
drugog člana Povjerenstva iz reda članova Nastavničkog vijeća.
(3)U opravdanom slučaju za člana Povjerenstva – nastavnika istog ili srodnog predmeta, može biti
imenovan nastavnik iz druge škole.
(4)Predsjednik Ispitnog povjerenstva je razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
(5)O popravnom ispitu vodi se zapisnik u kojem se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za
svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja ispita. Zapisnik vodi nastavnik istog ili
srodnog predmeta.
Članak 143.
(1)Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(2)Kada Povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
(3)Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 144.
(1)Ukoliko je nastavnim planom i programom za određeni predmet propisana izrada programskih
zadataka, učenik koji je upućen na popravni ispit dužan je prije pristupanja ispitu izraditi zadane
programske zadatke, koje nije s uspjehom izradio tijekom nastavne godine.
(2)O obvezi iz stavka 1. ovog članka, predmetni nastavnik je učenike dužan upoznati na početku
nastavne godine, kao i prilikom zaključivanja i obrazlaganja nedovoljne ocjene za određeni
predmet.
Članak 145.
(1)Popravni ispit može se polagati pismeno i usmeno.
(2)Učenik ne može polagati dva popravna ispita u istom danu.
(3)Iz pojedinih predmeta popravni ispit može se polagati samo usmeno.
(4)Ocjena nedovoljan iz pismenog dijela popravnog ispita, nije razlog za gubitak prava pristupanja
usmenom dijelu ispita.

(5)Popravni ispit koji se polaže pismeno i usmeno organizira se na način da usmeni dio ispita
mora biti organiziran najranije slijedećeg radnog dana od dana kada je proveden pismeni dio
ispita. Pismeni dio ispita provodi predmetni nastavnik, a usmeni dio povjerenstvo iz članka 143.
Članak 146.
(1)Učenik stječe pravo upisa u slijedeći razred, ako je do kraja školske godine ocijenjen iz svih
predmeta prolaznom ocjenom.
(2)Učenik koji nakon popravnog ispita nije dobio prolaznu ocjenu, upućuje se na ponavljanje
razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi status redovnog učenika.

c) Predmetni i razredni ispiti
Članak 147.
(1)Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog
ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
(2)Opravdani razlozi iz stavka 1. ovog članka smatraju se:
-

bolest u trajanjem duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,

-

obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,

-

isključenje učenika iz Škole,

-

razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,

-

dulji izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće.

(3)Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, a opravdanost svog zahtjeva
dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni prema podstavku
1., stavka 2. ovog članka – odnosno potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi
prema podstavcima 2. , 3., 4., i 5. st. 2. ovog članka.
(4)Odluku o upućivanju na predmetni ili razredni ispit (prema st. 1. ovog članka) donosi
Nastavničko vijeće, na temelju obrazloženog prijedloga predmetnog/ih nastavnika, kojeg priprema
u suradnji s razrednikom.
(5)Prijedlog prije iznošenja pred Nastavničko vijeće mora biti raspravljen sa razrednikom i na
Razrednom vijeću, o čemu se vodi poseban zapisnik.
Članak 148.
(1)Predmetni ili razredni ispit, mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća, polagati i daroviti
učenici, koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedno savladavaju još
jedan obrazovni program.
Članak 149.
(1)Učenik kojemu je izrečena odgojna mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja razrednog
ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom, ali se
učeniku u Odluci o isključenju mora navesti da je i dalje dužan pohađati nastavu Tjelesne i
zdravstvene kulture i Praktične vježbe u radnom procesu.
Članak 150.

(1)Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku do kraja nastavne godine. Od 1.
svibnja do završetka nastavne godine za učenike završnih razreda, odnosno od 25. svibnja do
završetka nastave za učenike ostalih godina obrazovanja.
(2)Raspored održavanja predmetnih ili razrednih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje
na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 151.
(1)Kada učenik zbog opravdanog razloga nije mogao pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog
ispita do kraja nastavne godine, može podnijetu zahtjev Nastavničkom vijeću da ispit polaže u
jesenskom roku.
(2)O opravdanosti zahtjeva odlučuje Nastavničko vijeće, na temelju priložene dokumentacije.
Članak 152.
(1)U Povjerenstvo za polaganje predmetnog ili razrednog ispita ravnatelj Škole imenuje tri člana i
to:
-

predmetnog nastavnika,

-

nastavnika istog ili srodnog predmeta,

-

razrednika, odnosno osoba koja ga zamjenjuje

(2)U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj imenuje
drugog člana Povjerenstva iz reda članova Nastavničkog vijeća.
(3)Predsjednik Ispitnog povjerenstva je razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
(4)O predmetnom ili razrednom ispitu vodi se zapisnik u kojem se unose sva pitanja zadana
učeniku, ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja ispita. Zapisnik
vodi nastavnik istog ili srodnog predmeta.
(5)Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 153.
(1)Učenik ne može polagati više od tri ispita iz različitih nastavnih predmeta u jednom danu.

d) Razlikovni i dopunski ispiti
Članak 154.
(1)Razlikovne i dopunske ispite polažu:
•

učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz drugog obrazovnog
programa koji se opsegom ili sadržajem razlikuje,

•

učenici koji mijenjaju obrazovni program unutar same Škole

•

učenici koji su stekli nižu stručnu spremu, a nastavljaju školovanje ili polaganjem ispita žele
steći srednju stručnu spremu,

•

učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Članak 155.

(1)Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje Nastavničko vijeće, na prijedlog Povjerenstva (definiranog
člankom 120. ovog Statuta), kojeg imenuje Ravnatelj. Učenici iz inozemstva razlikovne i
dopunske ispite polažu prema rješenju nadležnog Ministarstva.
(2)Rokove odnosno termine za polaganje razlikovnih i dopunskih ispita svaki kandidat dobiva
pisanim putem.
(3)Ocjene Ispitnih povjerenstava su konačne.
(4)Ukoliko učenik (iz čl. 155. st. 1. toč. 2.) ne položi razlikovne ili dopunske ispite do kraja prvog
polugodišta (prema rješenju) gubi pravo nastavka školovanja (u određenom razredu) u tekućoj
nastavnoj odnosno školskoj godini (za određeno zanimanje) te se postupa prema čl. 158 st. 3.
ovog Statuta, iznimno uz odluku Nastavničkog vijeća.
Članak 156.
(1)Razlikovni i dopunski ispiti mogu se polagati u cijelosti ili po godišnjim sadržajima, o čemu
odlučuje Nastavničko vijeće.
(2)Termine odnosno rokove i način polaganja ispita utvrđuje Nastavničko vijeće sukladno
odredbama ovog Statuta koje vrijede i za slučajeve kada se radi o polaganju predmetnih ili
razrednih ispita.
(3)Članove Ispitnih povjerenstva za provedbu svakog od razlikovnih i dopunskih ispita imenuje
ravnatelj škole.
(4)Učenik ne može polagati više od dva razlikovna ili dopunska ispita u jednom danu.
(5)O provedenim razlikovnim i dopunskim ispitima vodi se (i ovjerava) zapisnik u kojem se unose
sva pitanja zadana učeniku, ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja
ispita. Zapisnik vodi nastavnik istog ili srodnog predmeta. Predsjednike pojedinih Ispitnih
povjerenstva imenuje Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.
Članak 157.
(1)Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, Škola izdaje svakom učeniku pojedinačno rješenje.
(2)U rješenju se navode:
• predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite,
• rokove u kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite,
(3)Učenik koji u zadanom roku ne položi razlikovne i dopunske ispite, upućuju se u niži razred
određenog zanimanja.

e) Izrada i obrana završnog rada i ispiti državne mature
Članak 158.
(1)Srednjoškolsko obrazovanje učenika završava se polaganjem ispita državne mature
izradbom i obranom završnog rada, kojeg osigurava i provodi Škola.

ili

(2)Učenici mogu polagati Ispite državne mature po postupku, uvjetima i načinu koji propiše
ministar.
(3)Sve pripremne radnje oko polaganja ispita državne mature, kao i suradnju s Nacionalnim
centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi školsko Ispitno povjerenstvo za provođenje
ispita državne mature.

(4)Ispitno povjerenstvo za provođenje ispita državne mature imenuje ravnatelj Škole iz reda
nastavnika, a jedan član ispitnog povjerenstva je ispitni koordinator za Školu.
Članak 159.
(1)Za ispite kojima učenik želi pristupiti (popravni ispiti, razlikovni i dopunski ispiti, predmetni i
razredni ispiti) učenik treba popuniti prijavnicu koju je dužan predati u tajništvo Škole najkasnije 7
dana prije početka održavanja ispita.

10. Mjere poticanja i pedagoške mjere
a) mjere poticanja
Članak 160.
(1)Mjere poticanja su:
-

pohvale i

-

nagrade.

(2)Pohvale i nagrade dodjeljuje se učenicima, razrednim odjelima ili obrazovnim skupinama
koje se ističu u učenju, ponašanju i drugim korisnim aktivnostima.
(3)Cilj je mjera poticanja podržati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i
djelovanjima.
Članak 161.
(1)Pohvale učenicima izriče:
-

predmetni nastavnik,

-

razrednik,

-

Razredno vijeće,

-

ravnatelj,

-

Nastavničko vijeće,

-

Školski odbor.
Članak 162.

(1)Pohvale mogu biti:
usmene – objavljene na sjednici stručnog tijela, školskoj svečanosti, prigodnoj proslavi,
svečanosti povodom završetka školske godine i slično,
-

pismene – pohvalnica, diploma, priznanje i slično,
Članak 163.
(1)Nagrade učenicima dodjeljuje Nastavničko vijeće.
(2)Nagrade može dodijeliti i ravnatelj Škole.
Članak 164.

(1)Nagrade mogu biti:

-

knjige,

-

albumi, fotografije i slično,

-

sportski rekviziti,

-

alati, pribori, instrumenti za učenje i rad,
Članak 165.

(1)O pohvalama i nagradama izrečenim odnosno dodijeljenim, Škola vodi posebnu evidenciju.
(2)Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima –
matične knjige i elektronsku maticu.
Članak 166.
(1) Sredstva za nagrade osiguravaju se sukladno mogućnostima Škole, po odobrenju Osnivača
(Splitsko-dalmatinske županije).

b) Pedagoške mjere
Članak 167.
(1)Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, niti smije imati za učinak
zastrašivanje ili ponižavanje učenika, odnosno povredu učenikove osobnosti.
(2)Pedagoške mjere provode se sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
propisanom od strane Ministarstva. Opomenu izriče razrednik, Ukor izriče Razredno vijeće,
Opomenu pred isključenje izriče Nastavničko vijeće, Isključenje iz škole donosi ravnatelj na
prijedlog Nastavničkog vijeća.
(3)Škola je dužna, u slučaju izricanja odgojne mjere Opomena pred isključenje i Isključenje iz
škole, obavezno obavijestiti Centar za socijalnu skrb.

c) NAČIN NA KOJI NASTAVNIČKO VIJEĆE PREDLAŽE
IZRICANJE PEDAGOŠKE MJERE ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE

RAVNATELJU

Članak 168.
(1)Razrednik učenika koji podliježe možebitnom izricanju pedagoške mjere Isključenja iz škole,
pismenim putem (putem tajništva Škole) obavještava ravnatelja o navedenom.
Članak 169.
(1)Nakon dobivanja obavijesti iz čl. 169., ravnatelj imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje
opravdanosti izricanja pedagoške mjere Isključenja iz škole.
Članak 170.
(1)Povjerenstvo iz čl. 70. imenuje ravnatelj. Povjerenstvo ima tri člana iz reda Nastavničkog vijeća.
U povjerenstvu se u pravilu imenuju razrednik učenika i školski psiholog.
(2)Predsjednik Povjerenstva je razrednik.

(3)Rok za donošenje zaključaka od strane imenovanog Povjerenstva zbog možebitnog izricanja
pedagoške mjere Isključenja iz škole je osam dana od primitka Rješenja koje izdaje Škola.
Članak 171.
(1)Povjerenstvo svoj zaključak daje Nastavničkom vijeću Škole na donošenje konačnog prijedloga
ravnatelju, o možebitnom isključenju učenika iz Škole.
(2)Zaključak se daje putem protokola za slijedeću sjednicu Nastavničkog vijeća.
(3)Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usuglašavanjem. Ukoliko se povjerenstvo ne može usuglasiti,
prijedlog se utvrđuje većinom glasova. Član povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom ima se
pravo očitovati izdvojenim mišljenjem koje se unosi u zapisnik.
(4)Nastavničko vijeće, na svojoj sjednici, nakon razmatranja slučaja i glasovanja donosi prijedlog
za izricanje mjere. Ravnatelj izriče pedagošku mjeru na temelju obavijesti odnosno prijedloga od
strane Nastavničkog vijeća.
Članak 172.
(1)U postupku izricanja svih pedagoških mjera svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj dužni su
voditi računa o dobi učenika, njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju,
okolnostima koji utječu na učenikov razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje
dogodilo i drugim okolnostima.
Članak 173.
(1)Rok za podnošenje prigovora za izrečene pedagoške mjere: opomena, ukor, opomena pred
isključenje iznose 8 dana od dana primitka obavijesti o izrečenoj mjeri.
(2)Prigovori se dostavljaju ravnatelju škole, pisanim putem.
(3)U slučajevima kada je izrečena pedagoška mjera Isključenje iz škola, učenik odnosno njegov
roditelj ili skrbnik, mogu podnijeti žalbu na izrečenu mjeru u roku od 15 dana od dana primitka
rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole, na protokol škole, a škola će istu
proslijediti Ministarstvu, na konačnu odluku.

X. PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA
Članak 174.
(1)Nastavnici u Školi su:
- nastavnici,
- stručni suradnici,
- strukovni učitelji.
(2)Nastavnici organiziraju i izvode sve oblike nastave kao i druge oblike neposrednog odgojnoobrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koje proizlaze ii naravi i opsega odgojnoobrazovnog rada.
(3)Stručni suradnici organiziraju i obavljaju stručne: pedagoške, psihološke, zdravstvene,
defektološke, socijalne, knjižničarske i druge poslove vezane uz rad Škole.
Strukovni učitelji samostalno izvode praktičnu nastavu i vježbe.
(4)Iznimno strukovni učitelj samostalno izvodi i teoretsku nastavu, ako je stručna sprema koju je
postigao, najviši stupanj obrazovanja u tom stručnom području i ako je to propisao nadležni
Ministar.

Članak 175.
(1)Nastavnik i stručni suradnik Škole može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje
radnog odnosa ima diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički
stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije utvrđene Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pod zakonskim aktima.
(2)Strukovni učitelj u Školi može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
ima preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste i
ima potrebne pedagoške kompetencije utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima.
Članak 176.
(1)Poslove u Školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak za kaznena djela zapriječena u članku 106. stavak 1. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi.
Članak 177.
(1)Nastavnici Škole dužni su surađivati s tijelima socijalne skrbi i drugim nadležnim tijelima u cilju
zaštite prava djeteta, odnosno prijaviti svako kršenje tih prava. Naročito treba prijaviti svaku
sumnju na tjelesno ili duševno nasilje, spolnu zlouporabu, zanemarivanje ili nehajno postupanje,
zlostavljanje ili izrabljivanje učenika.
Članak 178.
(1)Nastavnici imaju pravo i dužnost na cijelo-životno obrazovanje što između ostalog uključuje i
neprekidno se pedagoški i stručno usavršavati, pratiti znanstvena postignuća i unapređivati
pedagošku praksu, samostalno, a posebno u sustavu plana i programa usavršavanja koje je
izradilo ili odobrilo nadležno ministarstvo i njegove agencije.
Načine i postupke stručnog osposobljavanja i usavršavanja propisuje ministar.
Članak 179.
(1)Tjedno radno vrijeme nastavnika je 40 sati.
(2)U tijeku školske godine radno vrijeme nastavnika raspoređuje se na neposredni odgojnoobrazovni rad i ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada.
(3)Neposredni odgojno-obrazovni rad je rad nastavnika u redovitoj, izbornoj, dodatnoj, dopunskoj i
fakultativnoj nastavi u razrednom odjelu ili obrazovnoj grupi iz predmeta utvrđenih nastavnim
planom i programom.
(4)Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada u koju se uključuju 2 sata poslova
razrednika, za teoretsku nastavu iznosi 20 do 22 sata, a za praktičnu nastavu 28 sati.
(5)Normu za svaki pojedini predmet propisuje nadležni Ministar podzakonskim aktom.
Članak 180.
(1)Dodatni oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada su dodatna nastava s darovitim
učenicima i učenicima koji na kraju nastavne godine imaju zaključenu nedovoljnu ocjenu iz jednog
ili dva nastavna predmeta kao i sa učenicima koji se pripremaju za natjecanja.
(2)Dopunski oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada su dopunska nastava, priprema
učenika za državnu maturu i završni ispit.
(3)Razredništvo je skupina poslova koje obavlja razrednik i to:
- sat razrednika,

- rad s roditeljima,
- rad s nastavnicima razrednog vijeća,
- organizacija stručnih posjeta, izleta,
- razredna evidencija i administracija, u koju posebno spada skrb za nabavu udžbenika i
unošenje podataka u elektronsku maticu.
- unošenje odnosno ažuriranje podataka u razrednim knjigama i ostaloj pedagoškoj dokumentaciji
(4)Stručno-metodička priprema obuhvaća poslove nastavnika na planiranju, programiranju i
pripremanju nastave.
(5) Ostali poslovi nastavnika su:
- priprema početka i završetka školske godine,
- završni ispiti,
- popravi ispiti,
- analiza pismenih radova učenika,
- izvješća o rezultatima rada,
- razredna evidencija i administracija,
- stručno usavršavanje nastavnika,
- dežurstvo,
- sindikalna aktivnost povjerenika,
- izvannastavne aktivnosti,
- ostale aktivnosti koje, u okviru Zakona, propiše Ravnatelj
- druge radne obveze utvrđene godišnjim planom i programom rada Škole
- aktivnosti prema tjednom zaduženju za svaku školsku godinu.
Članak 181.
(1)Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno zakonu, propisima donesenim na
temelju zakona, kolektivnom ugovoru i općim aktima Škole.
(2)Kada utvrdi potrebu za potrebom rada novog radnika u Školi, ravnatelj je dužan prije
objavljivanja natječaja provesti slijedeći postupak:
potrebu za radnikom prijaviti uredu državne uprave i zavodu za zapošljavanje,pričekati
izjašnjavanje državne uprave o tome da li u svojoj evidenciji radnika za kojima je prestala potreba
u punom ili dijelu radnog vremena, ima radnika s potrebnom kvalifikacijom.
(3)Natječaj će se objaviti nakon što ured državne uprave izvijesti Školu da u svojoj evidenciji nema
odgovarajuće osobe, odnosno ako je ured državne uprave uputi na rad osobu, koja iz opravdanih
razloga ne može zadovoljiti potrebe Škole, o čemu Škola mora ured izvijestiti pismeno uz
navođenje razloga zašto nije primila upućenu osobu.

Članak 182.
(1)Nastavnici zasnivaju radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole. Rok za prijavu ne može biti kraći od 8 dana niti duži
od 15 dana.
(2)Iznimno od stavka 1. ovog članka radni odnos bez natječaja nastavnici mogu zasnovati u
slijedećim slučajevima:

- na određeno vrijeme kada obavljanje poslova ne trpi odlagodu, do zasnivanja radnog odnosa na
temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
- s osobom koja se nalazi u evidenciji Ureda državne uprave ,
- na temelju sporazuma škola u kojima su radnici na radu na neodređeno vrijeme, a žele zamijeniti
mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja,
- do punog radnog vremena s nastavnikom koji ima zasnovan radi odnos na neodređeno nepuno
radno vrijeme u nekoj školskoj ustanovi,
- s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja.
Članak 183.
(1)Nastavnici bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici kojima pripravnički staž
traje godinu dana. U daljnjem roku od godinu dana pripravnik mora položiti stručni ispit.
Nastavnici koji su zasnovali radni odnos na navedeni način, a nemaju pedagoške kompetencije,
dužni su steći pedagoške kompetencije na nekom od visokih učilišta kao preduvjet za polaganje
stručnog ispita, a sve u navedenom roku (do dvije godine).
(2)Nastavnici s radnim iskustvom u zanimanju za koje su školovani, a koje je trajalo dulje od jedne
(1) godine nemaju obvezu provođenja pripravničkog staža, ali moraju u roku od jedne (1) godine
položiti stručni ispit.
(3)Nastavnici s radnim iskustvom, u zanimanju za koje su školovani, a koje je trajalo dulje od jedne
godine, i nemaju stečene pedagoške kompetencije, nemaju obvezu provođenja pripravničkog
staža, već moraju u roku od dvije (2) godine steći pedagoške kompetencije i položiti stručni ispit.
(4)Rok za polaganje stručnog ispita u slučaju privremene nesposobnosti radnika za rad, korištenja
rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se za onoliko vremena koliko je trajala
njegova privremena nesposobnost za rad.
Članak 184.
(1)Ukoliko osoba iz članka 198. ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos sukladno zakonu.
(2)Program, način i uvjeti polaganja stručnog ispita utvrđuju se i provode sukladno pravilniku kojeg
donosi nadležni ministar.
Članak 185.
(1)Ako se na objavljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava utvrđene uvjete, može se izabrati
osoba koja ne ispunjava uvjete. S takvom osobom sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme,
ali najdulje za 5 mjeseci.
Članak 186.
(1)Nastavnici su dužni svake dvije, odnosno tri godine (ovisno o životnoj dobi) obavljati sistematski
pregled.
Raspored upućivanja nastavnika na sistematski pregled utvrđuje ravnatelj Škole.
Članak 187.

(1)Ako ravnatelj ocijeni da je nastavniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje
njegovu radnu sposobnost, uputit će Školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke
o upućivanju nastavnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti. Ako Školski odbor utvrdi da je
prijedlog ravnatelja opravdan, donijet će odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti.
Nastavniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu, zbog skrivljenog ponašanja zbog
kršenja radne obveze.
(2)Ako se liječničkim nalazom utvrdi da je nastavnikovo zdravlje bitno narušeno i da mu je bitno
umanjena sposobnost obavljanja odgojno-obrazovnog rada, ravnatelj će istu odluku uputiti
izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja postupka za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu
radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti.

XI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 188.
(1) 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 ovog
stavka.
c) Djelokrug rada tajnika propisuje ministar.

XII. STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE
(1)Stručna tijela Škole su:

Članak 189.

Nastavničko vijeće,
Razredno vijeće,
Razrednik,
Stručni aktiv
Prosudbeni odbor
Krizni tim (Tim za krizne situacije)
Povjerenstvo za kvalitetu
Povjerenstva za određivanje prijedloga razlikovnih i dopunskih ispita
Ispitno povjerenstvo za provođenje Ispita državne mature

Članak 190.

( 1 ) Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
(2)Nastavničko vijeće problematiku iz svog djelokruga rada raspravlja na sjednicama koje se
zapisnički evidentiraju, a zapisnik vodi netko od članova Nastavničkog vijeća kojeg ovlasti
ravnatelj.
(3)Nastavničko vijeće:
- Predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum,
- sudjeluje u ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Škole

i daje svoje mišljenje na

prijedlog istog,
- prati njegovo ostvarivanje,
- analiziraju stručne i pedagoške rezultate Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pohvalama i pedagoškom mjerama iz svog djelokruga,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima utvrđenim zakonom, propisima donesenim na temelju
zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole
- obavlja i ostale aktivnosti iz svoje nadležnosti za redovito provođenje odgojno obrazovnog
procesa
- organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno
promjenom obrazovnog programa,
- donosi odluku o oslobođenju učenika od određene školske aktivnosti,
- donosi odluku o uvjetima i načinima školovanja kategoriziranih sportaša
- sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,
- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja, imenuje povjerenstva
za polaganje ispita,
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju zaključnu
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, odluka Nastavničkog vijeća vrijedi do
opoziva
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
- odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
Članak 191.

( 1 ) Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
(2)Razredno vijeće problematiku iz svog djelokruga rada raspravlja na sjednicama koje se
zapisnički evidentiraju, a zapisnik vodi razrednik ili osoba koja ga zamjenjuje, a koju imenuje
ravnatelj.
(3)Razredno vijeće je stručno tijelo Škole koje:
- neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja u svezi s radom i
rezultatima rada razrednog odjela,
- skrbi o izvršavanju nastavnog plana i programa,
- utvrđuje opći uspjeh učenika,
- predlaže i odlučuje o pedagoškim mjerama i pohvalama iz svog djelokruga,
- skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
- surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima učenika,
- odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Škole
- utvrđuje ocjenu iz vladanja
- obavlja i ostale aktivnosti iz svoje nadležnosti za redovito provođenje odgojno obrazovnog
procesa
Članak 192.
(1)Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća.
(2)Razrednika određuje ravnatelj.
Razrednik:
- skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,
- prati rad učenika svog razrednog odjela i skrbi o njima,
- ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju,
- skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj matici,
- na razrednim zajednicama obrađuje aktualne teme koje budu utvrđene programima osnivača i
ureda državne uprave s ciljem većeg stupnja odgojnog djelovanja,
- podnosi izvješća o radu svog razrednog odjela,
- organizira roditeljske sastanke
- sustavno brine o redovitom ispunjavanju svih potrebnih rubrika u e-dnevniku koji su u obvezi
razrednika, odnosno drugih nastavnika iz Razrednog vijeća,
- vodi zapisnike svih Razrednih vijeća, Nastavničkih vijeća (dijelovi koji se odnose na njegovo
razredno odjeljenje), roditeljskih sastanaka, te individualnih razgovora s roditeljima,
- izvješćuje učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima,
- priprema sjednice Razrednog vijeća,

- predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga,
- organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima,
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika,
- predlaže ocjenu iz vladanja
- obavlja i druge poslove sukladno ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
- saziva odnosno najavljuje sjednice RV-a s obrazloženom tematikom najkasnije 7 dana prije
održavanja sjednice
Članak 193.
( 1 ) Stručni aktiv čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine
srodnih predmeta.
(2)Stručni aktivi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem izvođenju
nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta.
(3)Stručni aktivi djeluju po potrebi ukoliko postoje razlozi koji upućuju na specifičnost problematike
iz određenog obrazovnog područja.

Članak 194.

(1)Stručni aktivi rade na sjednicama.
(2)Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj stručnog aktiva, koji je ujedno i
Predsjednik stručnog aktiva, imenuje ga ravnatelj.
(3)Na rad stručnih aktiva odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu kolegijalnih
tijela.

(1)Stručni aktiv obavlja:

Članak 195.

- definiranje parametara za ocjenjivanje i kriterije za vrednovanje određenog nivoa usvojenih
znanja i vještina za iste ili istorodne predmete
- stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i
ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu,
- predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,
- vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature,
- o svom radu izvješćuje ravnatelja najmanje jedan put tijekom nastavne godine.
- stručni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka Nastavničkog
vijeća.
Članak 196.
(1)Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.
(2)Djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se odlukom
o osnivanju.

XIII. RODITELJI I SKRBNICI – VIJEĆE RODITELJA
Članak 197.
(1)Radi što uspješnijeg ostvarivanja obrazovnih, a posebno odgojnih ciljeva i zadaća Škola
surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima učenika.
(2)Suradnja Škole s roditeljima odnosno skrbnicima učenika ostvaruje se putem individualnih
razgovora, sastanaka skupine roditelja i drugim načinima.
Članak 198.
(1)Roditelji učenika upisanih u ovu Školu osnivaju Vijeće roditelja.
(2)Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela Škole.
Predstavnike u Vijeće roditelja, roditelji biraju javnim glasovanjem na roditeljskom sastanku svakog
razrednog odjela pojedinačno.
(3)Za člana Vijeća roditelja izabran je roditelj koji dobije najveći broj glasova ukupnog broja svih
nazočnih roditelja pojedinog razrednog odjela.
(4)Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
Članak 199.
(1) Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.
(2) Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Predsjednik Vijeća bira se javnim glasanjem. Za predsjednika je izabran član Vijeća koji dobije
najveći broj glasova prisutnih članova Vijeća
(3)Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
Članak 200.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole
- ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način
utvrđen člankom 215. ovoga Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja učenika
prvih razreda.
Članak 201.
Vijeće radi na sjednicama.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik sjednice vodi predsjednik Vijeća roditelja ili roditelj kojega ovlasti predsjednik Vijeća
roditelja.

Članak 202.
Vijeće roditelja:
-predlaže članove Školskog odbora, predstavnike roditelja,
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole.
- raspravlja o uspjehu učenika na polugodištu i na kraju nastavne, odnosno školske
godine i predlaže mjere za poboljšanje uspjeha učenika,
- predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenike, posebice neispričanih sati,
- predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
- sudjeluju u svim javnim aktivnostima Škole – proslave, natjecanja i drugo,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, špotskih i kulturnih sadržaja
škole,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem
odgovarajuće pomoći,

Članak 203.
Roditelji, odnosno skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazivati se pozivima Škole
i sa Školom surađivati.
Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redoviti pohađanje nastave.
Roditelji, odnosno skrbnici, odgovorni su i za neprimjereno ponašanje malodobnih učenika te će
se iste pozvati na odgovornost pred nadležnim institucijama u slučaju vršnjačkog ili bilo kojeg
drugog nasilja u odnosu na ostale učenike škole, te nastavnike, stručne suradnike i ostale radnike
škole.

XIV. FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE
Članak 204.
(1)Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenih na
temelju zakona.

Članak 205.
(1)Sredstva za rad Škola ostvaruje kroz prihode iz državnog proračuna i iz proračuna osnivača, te
iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
(2)Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i
sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 206.
(1)Škola za svaku godinu donosi godišnji financijski plan, a u skladu s tim i plan nabave za tekuću
godinu, koja mora biti usklađen s državnim proračunom i proračunom osnivača.
(2)Ako se godišnji financijski plan za slijedeću poslovnu godinu ne donese do 31. prosinca tekuće
godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 207.
(1)Naredbodavac za izvršenje godišnjeg financijskog plana je ravnatelj Škole.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom općem aktu,
potpisuje voditelj računovodstva te pazi na zakonitost izvršavanja financijskog plana.
Članak 208.
(1)Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom movinom.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

XV. OPĆI AKTI ŠKOLE
Članak 209.
(1)Škola ima slijedeće akte:
1. Statut,
2. Pravilnik o radu,
3. Pravilnik o postupku zapošljavanja,
4. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela,
5. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u SŠ Brač,
6. Kućni red,
7. Pravilnik o zaštiti na radu,
8. Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda,
9. Pravilnik o zaštiti od požara,
10. Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada,

11. Pravilnik o radu školske knjižnice,
12. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva,
13. Pravilnik o organizaciji i provedbi školskih izleta i ekskurzija,
14. Pravilnik o polaganju popravnih, razrednih-predmetnih ispita,
15. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi,
16. Pravilnik o izdacima za službena putovanja,
17. Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije SŠ
Brač,
18. Pravilnik o radu s darovitim učenicima,
19. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka,
20. Politika o zaštiti privatnosti,

21. druge opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima donesenim
na temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 210.
(1)Opći akti Škole stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Škole, a iznimno ako
je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi, danom objave na oglasnoj ploči.

XVI. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Članak 211.
(1)Radnici u Školi imaju pravo, bez ikakve razlike, a temeljem svog slobodnog izbora utemeljiti
sindikat i u njega se učlaniti uz uvjete propisane Statutom i Pravilnikom tog sindikata.
(2)Radnici slobodno odlučuju o svojem stupanju i istupanju iz udruge sindikata, te ne smiju biti
stavljeni u neravnopravan položaj glede članstva ili ne članstva u udruzi sindikata.
Članak 212.
(1)Sindikati koji imaju članove radnike u Školi, mogu izabrati jednog ili više sindikalnih
predstavnika, odnosno povjerenika, koji će ih zastupati kod ravnatelja i Školskog odbora.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik ima pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i
interese članova sindikata.
(2)Ravnatelj je dužan sindikalnom predstavniku, odnosno povjereniku omogućiti pravodobno i
djelotvorno ostvarivanje prava na zaštitu i promicanje prava i interesa radnika, te pristup podacima
važnim za ostvarivanje tog prava, u vrijeme i na način da ne šteti poslovanju Škole.

Članak 213.
(1)Sindikalna udruga mora izvijestiti ravnatelja Škole o imenovanju sindikalnog predstavnika,
odnosno povjerenika.

Članak 214.
(1)Štrajk u Školi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim
ugovorom.

Članak 215.
(1)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.

(1)Skup radnika čine svi radnici Škole.

Članak 216.

(2)Skup radnika može sazvati Radničko vijeće, sindikalni povjerenik ili ravnatelj.
(3)Skup radnika može pravovaljano odlučivati ako je na skupu nazočna natpolovična većina
radnika.

XVII. JAVNOST RADA
Članak 217.
(1)Rad Škole je javan.
(2) Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika ,učenika i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Osnivaču o rezultatima odgojno obrazovnog
rada
- podnošenje 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.
Škola kao tijelo javne vlasti dužna je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama
omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire u skladu s Zakonom o pravu
na pristup informacijama.
(2)Škola upoznaje javnost s organizacijom rada Škole, uvjetima rada, načinu ostvarivanja
programa obrazovanja, te djelovanjem Škole kao javne službe davanjem informacija
putem
oglasne ploče i web-stranice Škole.
(3)Uvid u dokumentaciju Škole te druge materijale u svezi s radom Škole , omogućit će se svakoj
pravnoj ili fizičkoj osobi sukladno zakonu i normativnim aktima škole kojima se uređuje pravo na
pristup informacijama.
Članak 218.
(1)Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole, sredstvima javnog
priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole kojeg ravnatelj
ovlasti.

XVIII. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 219.
(1)Poslovnom tajnom smatraju se :
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljivo priopći Školi,
- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
- plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Škole,
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje ovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Škole i
njegovog osnivača
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi.

Članak 220.
(1)Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Škole bez obzira
na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.

Članak 221.
(1)Profesionalnom se tajnom smatra sve što nastavnici i drugi radnici Škole saznaju o učenicima i
njihovim roditeljima, te čije bi donošenje u javnost moglo nanijeti štetu učenicima i roditeljima.
(2)Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim
tijelima.

Članak 222.
(1)O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.
(2)Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XIX. NADZOR
Članak 223
(1)Nadzor nad provođenjem zakonitosti rada i općih akata provodi Ured državne uprave.
Članak 224.
(1)Inspekcijski nadzor provodi Prosvjetna inspekcija u skladu sa posebnim zakonom.
Članak 225.
(1)Stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika, stručnih suradnika i drugih osoba koje
obavljaju odgojno-obrazovni rad provode u granicama djelokruga nadležnog Ministarstva stručnopedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti nadležni ministar.

Članak 226.
(1)Nadzor nad financijskim radom i poslovanjem Škole obavlja ovlašteno tijelo Državne uprave i
odgovarajuća ustanova s javnim ovlaštenjem, te nadležno Ministarstvo kada se radi o sredstvima i
namjeni sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu, odnosno nadležno tijelo Županije
Splitsko-dalmatinske kada se radi o sredstvima i namjeni koje financira jedinica lokalne
samouprave.

XX. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 227.
(1)Radnici Škole imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere
zaštite i unapređenja okoliša.
(2)O radnicima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Školski odbor.
(3)Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.
(4)Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

Članak 228.
(1)Škola izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju učenika
glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 229.
(1)Škola samostalno ili zajedno s učenicima i roditeljima, odnosno tijelima državne uprave i lokalne
samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama, djeluje u cilju oplemenjivanja radnog
prostora i okoliša Škole.
Program rada Škole o provedbi zaštite okoliša, sastavni je dio godišnjeg programa rada Škole.

I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 230.
(1)Izmjene i dopune Statuta obavljaju se u postupku za njegovo donošenje.
Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Škole, KLASA:012-03/15-01/2,
URBROJ:2104-37-15-01/2 od 29.08.2015.god. na koji je Županijska skupština
Splitskodalmatinske županije dala
Zaključak o prethodnoj suglasnosti (KLASA:021-04/15-02/220,
URBROJ:2181/1-01-15-1 od 28.srpnja2015.god.)

Izmjene i dopune Statuta, KLASA:012-03/16-01/1,URBROJ:2104-37-16-01/2 od 09.11.2015.god.
na koji je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije dala Zaključak o prethodnoj
suglasnosti (KLASA:021-04/15-02/321, URBROJ:2181/1-01-15-1 od 15. prosinca 2015.god.)
Izmjene i dopune Statuta, KLASA:012-03/16-01/2, URBROJ:2104-37-16-01/2 od 14. 04.
2016.god. na koji je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije dala Zaključak o
prethodnoj suglasnosti (KLASA:021-04/16-02/182, URBROJ:2181/1-01-16-1 od 14. lipnja
2016.god.)
Članak 231.
(1)Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku 90 dana od dana njegova
stupanja na snagu.
(2)Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi postojeći opći akti Škole,
ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine, KLASA:…………..;
URBOJ: ……………, usvojenim na sjednici od ………………...
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole dana
………………………., te je tim danom stupio na snagu.

KLASA: 003-06/19-01/__
URBROJ:2104-37-19-01/
Split, __. ________ 2019. god.

RAVNATELJICA:
Slavica Pavišić, prof.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Jakša Matulić, ing.

Dostaviti:
Oglasna ploča i mrežne stranice škole
Pismohrana

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 Srednje škole Bol
uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije dana _______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 Srednje škole Bol (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.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod kod Trgovačkog suda u Splitu
pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060165029 i upisnik ustanova
srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
U Sklopu redovite djelatnosti škola provodi i program učeničkog doma, sve sukladno
programu verificiranom od strane nadležnog ministarstva.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost odgoja i obrazovanja obavlja kao
javnu službu.
OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija temeljem Odluke Ministarstva
prosvjete i športa KLASA:602-03/02-01/103,URBROJ:532/1-02-1, od 01.02.2002.
godine.
Škola je pravni slijednik Gimnazije u Bolu osnovane odlukom RO “Zlatni rat” Bol od
24. srpnja 1972.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je Srednja škola Bol.
Sjedište Škole je u Bolu, Bračka cesta 3.
ISTICANJE NAZIVA

Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
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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 natpis - Republika Hrvatska- Srednja škola Bol, Bol, a u
sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
- pečat okruglog oblika, promjera 30 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 (evidencije s dokumentacijom o
upisu i ispisu učenika, o pedagoškim mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima).
Pečat
iz stavka 1. toč. 2. ovoga
administrativno-financijsko poslovanje.

članka

Škola

koristi

za

redovito

O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.
Članak 7.
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 srednjeg školstva te drugim posebnim
propisima.
DAN ŠKOLE
Članak 8.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se pri kraju nastavne godine, a nadnevak se određuje godišnjim
planom i programom rada.
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE
Članak 9.
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 odredi Školski odbor.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
Članak 10.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Škole
zamjenjuje osoba iz reda članova Nastavničkog 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 11.
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.
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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 12.
Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Djelatnost odnosno program škole ostvaruje se na osnovi propisanog
nastavnog plana i programa
Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju opće
gimnazije, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu
u četvorogodišnjem trajanju ugostiteljsko- turističkog programa za zanimanje
turističko hotelijerski komercijalist, čijim završavanjem učenik stječe srednju
stručnu spremu
u četvorogodišnjem trajanju ugostiteljsko- turističkog programa za zanimanje
hotelijersko - turistički tehničar, čijim završavanjem učenik stječe srednju
stručnu spremu
u trogodišnjem trajanju u ugostiteljskom- turističkom programu za zanimanje
konobar i kuhar, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu
u dvogodišnjem trajanju za zanimanje pomoćni konobar i pomoćni kuhar,
čijim završavanjem učenik stječe nižu stručnu spremu
ostvaruje srednjoškolsko obrazovanje odraslih za slijedeća zanimanja: kuhar i
konobar – program za stjecanje srednje stručne spreme
hotelijersko turistički tehničar – program za stjecanje srednje stručne spreme
izvodi tečajeve za osposobljavanje za daktilografske poslove
usavršavanje za poslove sommeliera
osposobljavanje za rad na osobnim računalima
osposobljavanje za zanimanje pomoćni kuhar i pomoćni konobar
usavršavanje za kuhara specijalistu i konobara specijalistu i slastičara
specijalistu
izvodi tečajeve stranih jezika
organizira smještaj, prehranu, odgojni rad, kulturne i druge djelatnosti sa
učenicima
djelatnost pripreme hrane i pružanja usluga smještaja.

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA
Članak 13.
Odgoj i obrazovanje iz članka 12. ovoga statuta ostvaruje se u Školi na temelju
nacionalnog kurikula, nastavnog plana i programa i školskog kurikula.
ŠKOLSKI KURIKUL I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 14.
Škola radi na temelju školskog kurikula i godišnjeg plana i programa rada.
Školski kurikul donosi se na temelju nacionalnog kurikula i nastavnog plana i
programa.
Školski kurikul 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 kurikule ako nisu određeni nacionalnim kurikulom.
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Školski kurikul donosi prema prijedlogu ravnatelja i nastavničkog vijeća uz prethodno
mišljenje vijeća roditelja školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće godine.
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 stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke
o ostalim aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i
školskog kurikula, prema prijedlogu ravnatelja, donosi školski odbor najkasnije do 30.
rujna tekuće godine.
Godišnji plan i program rada i školski kurikul 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 15.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu
provođenja samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Članak 16.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 15. Statuta imenuje Školski odbor na prijedlog
Ravnatelja.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 član iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 član iz reda učenika, odnosno polaznika,
• 1 član iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o
zastupljenosti općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u
Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Članak 17.
Prava i obaveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod
poslodavaca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz st. 1. ovog člana zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična
nastava i punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
RADNI TJEDAN
Članak 18.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s godišnjim
planom i programom rada, a realizacija praktične nastave se obavlja u ugostiteljskim
objektima izvan škole.
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IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 19.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i
programu i školskom kurikulu.
Školska ustanova može provoditi eksperimentalni program kojim se provjerava
vrijednost novih obrazovnih sadržaja i/ili oblika i metoda rada i/ili nove nastavne
opreme.
Eksperimentalni program sadrži:
• cilj, zadaću, obrazovne rezultate, sadržaj,
• mjesto i način izvođenja,
• vrijeme potrebno za realizaciju programa,
• prostorne, kadrovske i druge uvjete,
• način stručnog praćenja i vrednovanja programa,
• financijska sredstva potrebna za realizaciju programa.
Rješenjem kojim se odobrava provođenje eksperimentalnog programa može se
odobriti i korištenje odgovarajućih udžbenika.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 20.
Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije
nacionalnog kurikula i nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i
programom rada i školskim kurikulom Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj
je sjedište.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 21.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i
obrazovnim skupinama.
Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema programima obrazovanja sukladno
zakonu, provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Odgojni rad s učenicima smještenim u domu organizira se po skupinama.
DOPUNSKA, DODATNA I FAKULTATIVNA NASTAVA
Članak 22.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku
nastavu, a za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvan prosječne
rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati
dodatnu nastavu. Škola će prema želji učenika i mogućnostima Škole organizirati i
fakultativnu nastavu.
Posebnu pomoć škola je dužna pružati djeci koja imaju pravo na školovanje u
Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedovoljno vladaju hrvatskim jezikom.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 23.
Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i
interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulom, godišnjim planom i
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programom rada, programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati
kao ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 24.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 25.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa drugim školama i ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 26.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu Škole i dio je obrazovnog
procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se Pravilnikom o radu školske knjižnice.
ŠKOLSKA ZADRUGA
Članak 27.
Škola može osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode i usluge 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.
ŠPORTSKI KLUBOVI I DRUŠTVA
Članak 28.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
IZLETI I EKSKURZIJE

Članak 29.
Škola može izvoditi izlete, ekskurzije i druge odgojno obrazovne aktivnosti izvan
škole te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema planu utvrđenom godišnjim
planom i programom rada te školskim kurikulom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog
kurikula, 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.
III. USTROJSTVO ŠKOLE
Članak 30.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojnoobrazovnih sadržaja i poslova.
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Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.
Stručno-pedagoška služba Škole 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 kurikulom.
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 31.
Škola obavlja djelatnost iz članka 12. ovoga statuta u sjedištu na Bolu.
KUĆNI RED
Članak 32.
Unutarnji rad i poslovanje Škole i Učeničkog doma uređuje se Kućnim redom koji
donosi Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom vijeću/Odgajateljskom vijeću,
Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Kućnim redom se uređuju:
•
pravila i obveze učenika u Školi, Učeničkom domu, 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,
•
druga pitanja važna za unutarnji rad Škole i Učeničkog doma
Školski odbor, nakon provedene rasprave na nastavničkom/odgajateljskom vijeću te
vijeću roditelja i vijeću učenika donosi etički kodeks neposrednih nositelja
odgojnoobrazovne djelatnosti u školi.
U Školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja.
VIDEO NADZOR

Članak 33.

Sustav video nadzora koristi se zbog zaštite sigurnosti učenika, radnika i svih drugih
osoba koje se nađu u školi i učeničkom domu.
Sustav video nadzora, uz navedeno u stavku 1. ovoga članka, koristi se i za
sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih prema školskoj imovini od krađe,
oštećenja, uništenja i sl.
Snimke koje su snimljene sustavom video nadzora mogu se isključivo koristiti za
navedeno u stavku 1. i 2. ovoga članka.
Sustav video nadzora snima isključivo prostor Škole i Učeničkog doma (vanjski
prostor Škole, Istočna zgrada: ulaze, hodnike u prizemlju i katovima; zapadna
zgrada: ulaze, hodnike u prizemlju i katu, blagovaonicu i dnevni boravak).
7

Video nadzor postavljen je i koristi se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe
o zaštiti podataka.

IV.

TIJELA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 34.
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove školskog odbora imenuje i razrješava :
•
dva člana Nastavničkog vijeća/Odgajateljskog vijeća, iz reda nastavnika
odgajatelja i stručnih suradnika,
•
jednog član Vijeća roditelja iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
•
tri člana samostalno imenuje osnivač.
•
jednog člana školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće, a ako u školi
nije utemeljeno radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju
radnici Škole neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o
radu i provedbenim propisima kojima je uređen 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. Mandat
članu školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od
dana kada je prestalo školovanje učenika u školi.
Svaki član školskog odbora može biti izabran za predsjednika, a do izbora
predsjednika sjednicu vodi najstariji član školskog odbora. Odluke školskog odbora
pravovaljane su ako za njih glasuje većina od ukupnog broja prisutnih članova.
ZAPREKE ZA ČLANSTVO U ŠKOLSKOM ODBORU
Članak 35.
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 NASTAVNIKA,
ODGAJATELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 36.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijeće/Odgajateljsko
vijeće iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika, obavlja se na zajedničkog
sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko 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.
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Članak 37.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih
suradnika mogu predlagati svi nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik, odgajatelj i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki nastavnik, odgajatelj i stručni suradnik koji je prihvatio
kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Kod predlaganja kandidata za članove školskog odbora, odnosno osobnog
kandidiranja prema stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice
nastavničkog vijeća odnosno vijeća roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj
zastupljenosti kandidata te da predloženi kandidat nije pravomoćno osuđen ili da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, a neka od kaznenih djela propisanih
zakonom, odnosno da ranije nije razriješen članstva u školskom odboru ili da nije
bio član školskog odbora koji je raspušten.
Članak 38.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 39.
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.
Kandidati se na glasačke listiće upisuju abecednim redoslijedom.
Članak 40.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Članak 41.
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 42.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Izabrani su nastavnici ili stručni suradnici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih
članova nastavničkog vijeća.
Ako dva kandidata dobiju isti najveći broj glasova smatraju se izabranim.
Ako tri ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te kandidate se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Nastavničko 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.
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Nakon što Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja će dva člana iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika
Nastavničko vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.
IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA RODITELJA
Članak 43.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika
roditelja u Školski odbor.
Članak 44.
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 tajnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te kandidate
se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Nakon izbora, a većinom glasova nazočnih članova Vijeća roditelja, utvrđuje se jedan
član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom imenovati u Školski odbor.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 45.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora u roku do 15 dana saziva se
konstituirajuća sjednica školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu
do izbora predsjednika školskog odbora vodi najstariji član školskog odbora.
Članak 46.
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 47.
Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj
sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora i
traje četiri godine.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 48.
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj obaviještava osnivača u roku od pet dana
od dana konstituiranja.
PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 49.
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.
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O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora članovi
školskog odbora glasuju javno dizanjem ruke.
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 50.
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 51.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Školskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Školskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Školskog odbora spriječen voditi sjednicu, najstariji
član Školskog odbora otvara sjednicu nakon čega Školski odbor određuje osobu iz
reda članova Školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 52.
Sjednice školskog odbora sazivaju se prema potrebi.
Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
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.
POZIV ZA SJEDNICU
Članak 53.
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.
Uz poziv dostavlja se i zapisnik sa prošle sjednice.
SJEDNICE ODRŽANE ELEKTRONSKIM PUTEM
Članak 54.
U hitnim situacijama te opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
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Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati
elektronskim ili telefonskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
članovima na 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 elektronske ili telefonske sjednice sastavlja se zapisnik u kojem se
navode sva očitovanja.
Ukoliko se članovi Školskog odbora ne očituju o prijedlogu u zadanom roku, smatra
se da su prihvatili prijedlog.
NAČIN RADA I ODLUČIVANJE NA SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 55.
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.
PREKID SJEDNICE
Članak 56.
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.
ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 57.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom
vremenu održavanja sjednice.
PRAVO ODLUČIVANJA

Članak 58.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora.
Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.
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Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno
glasuje.
STEGOVNE MJERE
Članak 59.
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.
OPOMENA

Članak 60.
Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta
dnevnoga reda ili remeti rad sjednice.
Opomenu izriče predsjedavatelj.
ODUZIMANJE RIJEČI
Članak 61.
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.
Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
UDALJAVANJE SA SJEDNICE
Članak 62.
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.
Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče jednoglasno
školski odbor.
Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti
prostor u kojem se održava sjednica.
Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 63.
Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave
prema utvrđenom 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.
ZAPISNIK

Članak 64.
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.
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Članak 65.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
•

redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime
predsjedavatelja, broj članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici
•
broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
•
imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
•
potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano
odlučivanje
•
predloženi i usvojeni dnevni red
•
tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje
su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
•
rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
•
izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
•
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
•
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
•
potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju
primjeraka.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 66.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te
zapisničar.
Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan
primjerak ravnatelju, a jedan primjerak se čuva u pismohrani Škole.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 67.
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 68.
Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 69.
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.
Skraćeni zapisnik koji se odnosi na sve radnike i učenike Škole objavljuje se na
mrežnoj stranici škole.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA

Članak 70.
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 i upravnim tijelima
izvan Škole samo na njihov pisani zahtjev.
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Zapisnici školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se
odnose na zaštitu registriranog i arhivskog gradiva.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK
Članak 71.
Primjedbe na zapisnik iz članka 54. 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 72.
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 73.
Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o
odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.
Članak 74.
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 prema općim
propisima obveznog prava.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni
isticati podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
PRESTANAK MANDATA I RAZRJEŠENJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 75.
Kada pojedinom članu Školskog odbora 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 primjenjuju se odgovarajući članci ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Nastavničko vijeće/Odgajateljsko 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.
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Članak 76.
Člana Školskog odbora iz reda radnika, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika i
iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku, odgajatelju 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 nastavnika 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. 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.
9. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti
član Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika, odgajatelja i
stručnih suradnika može dati najmanje desetina članova Nastavničkog
vijeća/Odgajateljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda
roditelja može predložiti najmanje 2 člana Vijeća roditelja.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA I RAZRJEŠENJE ČLANA ŠKOLSKOG
ODBORA
Članak 77.
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.
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 78.
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.
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OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 79.
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 kurikul na prijedlog Nastavničkog 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 do
100.000,00 kuna
- odlučuje 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
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,
- osniva učeničke klubove i zadruge
- razmatra rezultate obrazovnog rada
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.
V. RAVNATELJ
UVJETI

Članak 80.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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,
17

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.
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 81.
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 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 83.
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 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).
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Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili
ovjerenoj preslici.
VREDNOVANJE DODATNIH KOMPETENCIJA
Članak 84.
Dodatne kompetencije iz članka 82. 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 85.
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 Nastavničkom 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 86.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak
najveći broj bodova Nastavničkom vijeću/Odgajateljskom 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 87.
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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća/Odgajateljsko vijeće vodi član Školskog odbora iz reda
Nastavničkog vijeća kojeg Nastavničko 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,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
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Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 88.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru)
radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 86. stavcima
6. i 7. ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
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.
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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 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 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 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.
Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od
prijavljenih kandidata ne bude izabran
• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za
nastavnika, odgajatelja ili stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom
kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i
športa.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
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 nastavnika ili stručnog
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suradnika ima pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem će obavljati
poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 93.
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 Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog
kurikula,
- 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
-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,
- imenuje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje i vrši
neposredni nadzor nad radom Povjerenstva,
- izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem
zaduženju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
-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,
- upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
- brine i odgovara za sigurnost učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih
radnika,
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu,
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- 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,
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog
nadzora,
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature
u Školi,
- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad nastavnika
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 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.
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 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 Škole
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.
Članak 97.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora
koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
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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 95. 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 95. 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 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 95. 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
95. 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
NATJEČAJA

VRŠITELJA

DUŽNOSTI

RAVNATELJA

I

RASPISIVANJE

Članak 103.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova nastavnika 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 104.

Uvjeti za tajnika Škole su završen:
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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 105.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj
ustanovi.
VODITELJ DOMA
Članak 106.
Škola ima voditelja doma.
Voditelj doma može biti nastavnik,odgajatelj i stručni suradnik.
Voditelj doma:
-

koordinira rad s ravnateljem Škole
predlaže godišnji program rada učeničkog doma, koji je sastavni dio
godišnjeg plana rada Škole.
saziva sjednice odgajateljskog vijeća i predsjedava im
surađuje s odgajateljskim vjećem kod predlaganja domskog kurikuluma
surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
osigurava dostupnost domskog kurikuluma učenicima i roditeljima
obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole

VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Stručna tijela Škole su:
•
nastavničko vijeće
•
odgajateljsko vijeće
•
razredno vijeće

Članak 107.

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Članak 108.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Nastavničko 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 ili 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,
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
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- 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,
- odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu stručnu spremu za stjecanje srednje
školske ili stručne spreme
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
ODGAJATELJSKO VIJEĆE
Članak 109.
(1) Odgajateljsko vijeće čine svi odgajatelji, voditelj doma i ravnatelj škole i doma.
(2) Odgajateljsko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem odgojno-obrazovnog rada Doma
- predlaže domski kurikulum
- donosi fakultativni dio odgojno-obrazovnog plana i programa
- ustrojava odgojno-obrazovne grupe
- predlaže imenovanje voditelja odgojno-obrazovne grupe
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- obavlja druge poslove utvrđene propisima: općim aktima Škole.
Članak 110.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 nastavnika određenog nastavnog predmeta ili
razrednika utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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
Članak 111.
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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 i školskog kurikuluma u
svom razrednom odjelu
• prati život i rad učenika .
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
• predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
• 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 nastavničkom vijeću i ravnatelju
Škole
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike/udomitelje 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
• razrednici vode evidenciju u e – Matici i e-Dnevniku
• obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.
Članak 112.
Na sjednicama Nastavničkog, Razrednog i Odgajateljskog vijeća odlučuje se javnim
glasovanjem ako za pojedino pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu
školskih vijeća ili drugim općim aktom nije određeno drukčije.
VIII. RADNICI
Članak 113.
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 114.
Nastavnici, odgajatelji, 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
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
NAPREDOVANJE U STRUCI
Članak 115.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno
zanimanju u najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole mogu biti nagrađeni za izvanredna
postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
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Ministar propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja.
RADNI ODNOS I PRAVILNIK O RADU
Članak 116.
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 117.
Pravilnikom o radu i Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju
kandidata detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.
RAD NA PROJEKTIMA
Članak 118.
Ravnatelj Škole može, uz suglasnost školskog odbora, omogućiti radniku Škole
obavljanje poslova na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije, a prema
čl. 99.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
IX. UČENICI
UPIS UČENIKA

Članak 119.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu
koja se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i osnivača.
Prijave i upis u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim
slučajevima propisanim odlukom o upisu.
Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog
osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o
upisu.
Članak 120.
Dom upisuje učenike na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu objavljenim za
svaku školsku godinu.
Članak 121.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do
dana upisa.
Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života
do dana upisa uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz
odobrenje Ministarstva.

NATJEČAJ

Članak 122.
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Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim
stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača, a sadržaj natječaja
propisuje se odlukom o upisu.
Natječaj sadrži:
-

program obrazovanja u koji se učenik upisuje
broj učenika koje će Škola odnosno Dom upisati prema odluci o upisu
uvjete upisa i potrebnu dokumentaciju
kriterije za izbor kandidata
način i postupak provođenja natječaja
druge okolnosti vezane za upis i izbor kandidata.

IZBOR KANDIDATA ZA UPIS

Članak 123.
Izbor kandidata prijavljenih na natječaj za upis u Školu/Dom zasniva se:
- na uspjehu u prethodnom obrazovanju
- na sposobnostima i sklonostima kandidata prema obilježjima obrazovnih
programa Škole.
- učenici koji su upisani u prve razrede i uredno podnijeli prijavu za dom imaju
prvenstvo za upis
- učenici korisnici doma dužni su predati zahtjev do 15. srpnja tekuće godine
Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.
NASTAVAK ŠKOLOVANJA UČENIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE
Članak 124.
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 odnosno 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 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
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Članak 125.
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.
Iznimno od stavka 1. ovog 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 drugog polugodišta.
O zahtjevu odlučuje Rješenjem Nastavničko vijeće/Odgajateljsko vijeće, a odluka ne
smije utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i treba biti u skladu s
propisanim pedagoškim standardima.
Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom
1. ovog članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom
upisanog obrazovnog programa odlučuje Rješenjem Nastavničko vijeće koje može
utvrditi razlikovne i dopunske ispite, njihov sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
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.
Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu
spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 4. ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u
trajanju od tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog
programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
STATUS UČENIKA

Članak 126.
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,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni
ispit,
-učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka
od godine dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji
razred upisanoga obrazovnog programa.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred
koji je završio.
Članak 127.
Iznimno, status redovitog učenika može se produžiti najviše za dvije godine zbog:
•
•
•
•

iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
bolest učenika,
roditeljstvo učenika,
kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.

O produženju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog
vijeća.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada
mu je produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikul
za stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je kurikul izmijenjen ravnatelj će pribaviti
mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole
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(razrednog vijeća – redoviti učenik), na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za
nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 128.
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, 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, nastavnicima i drugim
radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute, nastavnika,
odgajatelja, 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 129.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan škole kod drugog
poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje Škola, poslodavac kod kojeg se vrši
praktična nastava, punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog
učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST UČENIKA
Članak 130.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite
zdravlja učenika.
Nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i ostali radnici Škole dužni su poduzimati
mjere radi zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima
tjelesnog, seksualnog 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
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Članak 131.
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.
Članak 132.
Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može
odobriti:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
– Nastavničko 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 nastavniku 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 Nastavničkom 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 133.
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 131. ovog statuta te
stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave 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.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 134.
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 nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja
razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u
razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.
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U slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja, odnosno nastavnika određenog
nastavnog predmeta, odnosno razrednika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće na
prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj.
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 135.
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 Nastavničkom 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 Nastavničko vijeće. Povjerenstvo
se u pravilu sastoji od razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit
polaže i nastavnika 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.
Članak 136.
Ispit iz članka 134. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog
dijela, o čemu odlučuje Nastavničko 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 137.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana
od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 138.
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.
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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 Nastavničko vijeće.
U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od
dva ispita.
Članak 139.
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, a
opravdani razlozi su:
•
•
•

bolest u dužem trajanju
izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.

Članak 140.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može njegov
zahtjev odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi
popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje
ispita nakon prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Članak 141.
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 Nastavničko 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 nastavnik
mu zaključuje prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku 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 142.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više
nastavnih predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
POPRAVNI ISPIT
Članak 143.
Nastavničko 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.
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Članak 144.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač –nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – nastavnik istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se
polaže popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 145.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit,
ocjena se upisuje u svjedodžbu.
OSLOBAĐANJE UČENIKA OD SUDJELOVANJA U NASTAVNOM PREDMETU ILI
AKTIVNOSTI
Članak 146.
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
Nastavničko 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 147.
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 Nastavničkog vijeća,
a mogu polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 137. ovog
statuta.
POHVALE I NAGRADE UČENICIMA
Članak 148.
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 149.
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.
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Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 150.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici,
kolegijalna tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Nastavničko vijeće.
Nagradu ravnatelja „Summa cum laude“ dodjeljuje se učeniku završnog razreda za
naročit uspjeh u učenju, primjerno vladanje i uspješno predstavljanje naše Škole u
zemlji i inozemstvu.
Učenika za nagradu ravnatelju predlaže Nastavničko vijeće Škole.
Pohvale i nagrade se učenicima dodjeljuju na svečanoj sjednici na kraju nastavne
godine.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
PEDAGOŠKE MJERE U ŠKOLI
Članak 151.
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 U UČENIČKOM DOMU
Članak 152.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog
ponašanja u Učeničkom domu su opomena, ukor, opomena pred isključenje i
isključenje iz doma.
Kriteriji za izricanje pedagoških mjera u Domu uređuju se Pravilnikom o kućnom redu
Učeničkog doma.
POSTUPAK IZRICANJA
Članak 153.
Pedagoške mjere u Domu izriču se za tekuću nastavnu godinu.
Pedagošku mjeru opomene izriče odgajatelj, ukora i opomene pred isključenje
Odgajateljsko vijeće, a pedagošku mjeru isključenja iz doma izriče ravnatelj
rješenjem na prijedlog Odgajateljskog vijeća.
U jednom se postupku može izreći samo jedna pedagoška mjera.
PRIGOVOR I ŽALBA NA PEDAGOŠKE MJERE U DOMU
Članak 154.
Na izrečene pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje u
Učeničkom domu učenik ili roditelj mogu izjaviti prigovor ravnatelju u roku od osam
dana od dana izricanja.
O žalbi protiv rješenja o isključenju iz doma odlučuje Ministarstvo.
Rješenje žalbenog tijela je konačno.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA RAZREDNOG ODJELA
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Članak 155.
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 156.
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.
BLAGAJNIK RAZREDNOG ODJELA
Članak 157.
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.
VIJEĆE UČENIKA

Članak 158.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom
izbora rukovodi razrednik.
Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj ili stručni suradnik prema
odluci ravnatelja. Navedena osoba 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 159.
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, 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
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i zadruga
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
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-

predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih

Članak 160.
Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima
i obvezama učenika.
Školski odbor, razredno i nastavničko 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 161.
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 162.
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 163.
Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima
obuhvaćenima nastavnim planom i programom rada i školskim kurikulom 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 164.
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, učeničkom domu, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim
propisima obveznog prava.
Članak 165.
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
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•
•
•

priredaba i natjecanja
rada učeničkih klubova i društava
i drugih aktivnosti učenika.

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.
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.
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, 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

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
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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
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 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
nastavnici i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
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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 saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Ako radničko vijeće ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga članka, skup
radnika saziva ravnatelj Škole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva 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 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
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- 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.
Nastavnici 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, proračuna
jedinica lokalne i područne samouprave, 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.
Članak 186.
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Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju,
gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XVIII. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 187.
Nastavničko vijeće, razredno vijeće, odgajateljsko 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.
SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 188.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na
sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 189.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije
određeno.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 190.
O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice
i zapisničar.
Zapisnik je predsjedavatelj sjednice dužan dostaviti Ravnatelju.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 191.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XIX. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE, PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I
EVIDENCIJA
OPĆI AKTI

Članak 192.
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
Odluku o Kućnom redu Škole
Pravilnik o kućnom redu učeničkog doma
Poslovnik o radu školskih vijeća
Pravilnik o obrazovanju odraslih
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Pravilnik o organizaciji i provedbi školskih izleta i ekskurzija
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registriranog gradiva
Pravilnik o polaganju ispita i popravnih ispita
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata
Odluku o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
i druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 193.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploći i mrežnoj stranici 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 194.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 195.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku 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 196.
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 197.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
NADZOR NAD ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA
Članak 198.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave
Splitsko-dalmatinske županije u skladu sa zakonskim odredbama.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 199.
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Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim
zakonom.
NADZOR NAD STRUČNIH RADOM
Članak 200.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno
drugim propisima.
FINANCIJSKI NADZOR

Članak 201.
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 202.
Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od
dana njegova stupanja na snagu.
Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi odredbe
postojećih općih akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 203.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 24.kolovoza 2016.
(KLASA: 012-03/16-01;URBROJ: 2104-39/16-6) i Izmjene i dopune Statuta od
03.studenog 2017. god (KLASA: 602-01/17-01; URBROJ: 2104-39-17-59).
Članak 204.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost ________________________________ na
sjednici održanoj _____________________
(2) Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole _______________________ a
stupio je na snagu ________________________

Predsjednik Školskog odbora:
Ljubica Kusanović, prof.

Ravnateljica Škole:
Sani Bodlović, dipl.oec.
KLASA:
URBROJ:
Bol,
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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., 126/12., 94/13., 152/14. ,7/17. I 68/18.),
članka 54. stv. 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), te članka 23.
Statuta, Školski odbor IV. gimnazije Marko Marulić, Split uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije KLASA:_______________________, URBROJ: _________________od
__________________., na sjednici održanoj _________________, donio je

S T A T U T
IV. GIMNAZIJE MARKO MARULIĆ
I.

OPĆE ODREDBE

PREDMET STATUTA

Članak 1.

(1) Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga
pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje IV. gimnazije Marko Marulić (u daljem
tekstu: Škola).
(2) Izrazi koji se u ovom statutu koriste u muškom rodu su neutralni i jednako se odnose na žene i
muškarce.

OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa MBS: 00151025 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 Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje u kemijskoj i zanatskoj
djelatnosti Split.

NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je IV. gimnazija Marko Marulić.
(2) Skraćeni naziv škole je IV. gimnazija.
(3) Sjedište Škole je u Splitu, Zagrebačka 2.

ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
(1) Puni naziv Škola ističe na zgradi svoga sjedišta.

(2) Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

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. pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. pečat četvrtastog oblika dužine 35 mm i širine 13 (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-financijsko
poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
(4) Pečat iz stavka 1. točka 3. ovoga članka se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

DAN ŠKOLE
Članak 7.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se u mjesecu travnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada škole.

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 te postupku utvrđivanja
odgovornosti Škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik školskog odbora ili osoba koju
on pisano opunomoći.

(3) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i
druge dokumentacije.
II.

DJELATNOST

NAZIV DJELATNOSTI

Članak 9.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programu opće i prirodoslovno-matematičke
gimnazije za stjecanje općeg obrazovanja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima kojima ima javne ovlasti i prema
propisima kojima ima položaj tijela javne vlasti.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga statuta Škola obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma.

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
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(1) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa.
(2) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu nastavničkog 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 prethodnog mišljenja 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, smatra se da na prijedlog
školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada nema primjedaba.

RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u smjenama prema godišnjem planu i programu
rada.

UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 14.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima.
(3) Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.

IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 15.
(1) 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.
(2) Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 16.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju, organizirat će se dopunska nastava, a za učenike
koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za
određeni predmet, organizirat će se dodatna nastava.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 17.
(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 nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
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Članak 18.
Nastavničko vijeće može učeniku na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza
izvanškolske aktivnosti ako su te aktivnosti u svezi s djelatnosti Škole.

SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti 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 obrazovnog procesa 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.

KUĆNI RED
Članak 22.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi školski odbor nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću
roditelja i vijeću učenika.

IV.

TIJELA ŠKOLE
1. UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 23.

Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
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- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
- donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača
- donosi druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja,
- donosi godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo
izvršavanje,
- donosi školski kurikulum na prijedlog nastavničkog vijeća i ravnatelja,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnos u 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 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 osnovu javnih
ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
- osniva učeničke klubove i udruge,
- odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećivanju
ili otuđivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00
kuna,
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti
iznad 100.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost osnivača,
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, uz prethodnu
suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
- predlaže osnivaču statusne promjene,
- predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole,
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
- razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
- odlučuje o namjeni sredstava koja uplaćuju roditelji odnosno učenici,
- razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
- donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim statutom i
drugim općim aktima Škole.

STRUKTURA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 24.

(1) Školom upravlja školski odbor.
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(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana samostalno.
(4) 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.

PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 25.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata
za člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije isteka mandata školskog
odbora.

KANDIDATURA
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki član nastavničkog vijeća, odnosno član vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana školskog odbora.
(5) Za člana školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POPIS KANDIDATA
Članak 27.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 26. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 28.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi nastavničkog vijeća, odnosno članovi
vijeća roditelja glasuju javno ili tajno prema članku 175. ovoga statuta.
(2) Kod javnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su prvi
dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova nastavničkog
vijeća, odnosno članova vijeća roditelja.
(3) Kod tajnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili,
odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog vijeća,
odnosno vijeća roditelja.
(4) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova prema stavku 3. ovoga članka,
glasovanje će se ponoviti za dva ili više kandidata.

DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 29.
Izvod iz zapisnika sa sjednice nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova školskog odbora dostavlja se ravnatelju.

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 30.
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(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 31.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 32.
(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 33.
(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) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.

OVLASTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 34.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- potpisuje akte koje donosi školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima školskog
odbora
- prebrojava glasove članova kod donošenja akata i priopćava rezultate glasovanja.
(2) Na zamjenika predsjednika školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 35.
(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 36.
(1) Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje
pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
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(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.

DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 37.
Članu školskog odbora obvezno se dostavlja:
- poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik sa svake sjednice.

PRAVO INFORMIRANJA
Članak 38.
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 39.
(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.

ZLOUPORABA POLOŽAJA
Članak 40.
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 41.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje črtiri puta godišnje.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.

SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 42.
(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 traži najmanje polovica članova
školskog odbora, ravnatelj, osnivač ili kada je uredu državne uprave predloženo
raspuštanje školskog odbora.
(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 43.

(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.
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(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 SJEDNICE
Članak 44.
(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 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 45.
(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 46.

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.
Članak 47.
(1) U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno, telefonski ili elektronskim putem.
(1) Sjednica školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
(2) 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.
(3) Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
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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 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 52.

(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 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 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 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.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 55.
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(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 valjano 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, 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 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 potrebnog 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.
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Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.

ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(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
Članak 63.
(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.

ODLUČIVANJE
Članak 64.
(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 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 radna obveza ili osoba koju kod pripremanja
sjednice osigura predsjedavatelj.

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
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5.
6.
7.
8.
9.

sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
rezultate glasovanja kod odlučivanja
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 68.
(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, odluka školskog odbora i ispravak unose se u zapisnik.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.

POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(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, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 70.
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 71.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku 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 72.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni prema članku 62. stavku 2. ovoga statuta.
(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 73.
(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
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Članak 74.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje
predsjedavatelj te sjednice.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 75.
(1) Člana školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- kada školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim statutom
- 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 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.
(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 76.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese odluku o raspuštanju školskog odbora ravnatelj
je dužan svakom članu školskog odbora dostaviti preslik odluke i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje školskog odbora, u roku od osam dana od dana dostave odluke
školi.
(2) Nakon pravomoćnosti odluke iz stavka 1. ovoga članka, članovi raspuštenog školskog odbora
ne mogu se imenovati u članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
Članak 77.
(1) Odlukom o raspuštanju školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
školski odbor.
(2) Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuju školski odbor
primjenjuju se odredba članka 121. stavci 4.-11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 78.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA
Članak 79.

(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje školski odbor najkasnije 3 (tri)
mjeseca prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
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(2) Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama
škole. Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O
duljini trajanja natječaja odlučuje školski odbor.
(3) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje
ravnatelj mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se
ravnatelj imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na natječaj uz
obveznu naznaku „za natječaj za ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti
potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, te 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.
(4) 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.
(5) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti
osobe oba spola.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 80.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
(1)

(2)
(3)

ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u
školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, 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. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.

koja 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
(4) ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim i drugim ustanovama u
sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje
pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
Članak 81.

(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih
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 kandidata za ravnatelja pribavlja uz
prethodnu suglasnost za ravnatelja aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim
posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

(3) Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja,
kandidat može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
(4) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o
ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu
zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
(5) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

15

RAZMATRANJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE ŠKOLSKIM VIJEĆIMA
Članak 82.

(1) Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici školskog
odbora.
(2) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 81. ovoga
Statuta.
(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka školski odbor utvrđuje koji
kandidati se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje
dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 83.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta
provodi se na sjednici školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija
iz:
1. poznavanja 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)
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. iskustva 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje
na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :
- 1 bod ( ima dokaz o poznavanju stranog jezika)
- 0 bodova (nema dokaza o poznavanju stranog jezika)
2. osnovne digitalne vještine:
- 1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
- 0 bodova (nema dokaza)
3. iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije:
- 1 bod (ako ima priložen dokaz),
- 0 bodova (ako nema priložen dokaz).
LISTA KANDIDATA
Članak 84.
(1) Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja
se lista kanididata rangiranjem po bodovima.
(2) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju
dodatnih kompetencija školski odbor utvrđuje listu dva najbolje
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rangirana kandidata i dostavlja je nastavničkom 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.
(3) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata
imaju jednak najveći broj bodova nastavničkom 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.
(4) Iznimno od stavka 3. 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.
(5) 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.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga 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.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 85.
(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 nastavničkog vijeće, 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 nastavničkog vijeća vodi član školskog odbora iz reda
nastavničkog vijeća kojeg nastavničko 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,
nastavničko vijeće, vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i na skupu (zboru)
radnika kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Članovi vijeća i radnici mogu na sjednici te skupu radnika kandidatima
postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i
poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju
od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema
propisima ima obilježje diskriminacije.
(7) Nakon završenog predstavljanja programa rada nastavničko 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.
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(8) Zaključci tijela iz stavka 7. ovoga članka obvezuju članove školskog
odbora koje ih je imenovalo u školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 86.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična
većina članova nastavničkog vijeća, vijeća roditelja te skupa (zbora)
radnika.
(2) Na sjednici nastavničkog 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.
(6) Glasački listići izrađuju se abecednim redom prezimena kandidata i
ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju
članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
(7) Svaki član nazočan na sjednici nastavničkog 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.
(8) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(9) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „ZA“
i „PROTIV“.
(10)
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava
glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za
ravnatelja škole prema broju dobivenih glasova.
(11)
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.
(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 nastavničkog vijeća,
vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
(14)
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako nastavničko vijeće, vijeće
roditelja ili skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora
bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 87.

Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja nastavničko vijeće, vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 85.
stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu vijeća, odnosno skupa (zbora)
radnika.
Zaključkom se:
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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 (zbora)
radnika, a dostavlja se predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa (zbora) radnika.
-

IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 88.

(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu nastavničkog vijeća, vijeća
roditelja i skupa (zbora) radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon
što kandidat/i završe s predstavljanjem programa rada na sjednici
školskog odbora, školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova
ukupnog broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja škole.
(2) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
(3) Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru
znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od
sjednice šolskog odbora.
(4) Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije
suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i
ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću.
(5) Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o
ustanovama i ovog Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu
većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar
uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 89.
(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o
radu na određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) 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 nastavnika 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 90.
(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.
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(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.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 91.

Ravnatelj obavlja poslove:
- predlaže Školskom odboru Statut, opće akte, te godišnji plan i program rada Škole,
- predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i
plan nabave,
- organizira i vodi poslovanje Škole,
- predstavlja i zastupa Školu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- odgovara za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te ravnim osobama s javnim ovlastima,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela,
- obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra
da su nezakonite,
- u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski kurikulum,
- osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima,
-

skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka
učenika i radnika skole

-

potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluke o tjednom i godišnjem
zaduženju, a ostalim radnicima odluke o rasporedu radnog vremena,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne
može ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i
povjerenstva za provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne
mature u Školi,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Škole,
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,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova
ili kršenja obveza iz radnog odnosa,
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za
njihovu sigurnost,
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu (e-Maticu),
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. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
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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,

-

-

-

-

saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog
odbora,
izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i
stručnog nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna,
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o
promjenama u radu i ustrojstvu Škole,
podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole
najmanje jednom godišnje nadležnom ministarstvu, Školskom odboru i organu
uprave nadležnom za poslove školstva,
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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 i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole, te poslove za
koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole,
imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u
javnom sektoru,
dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji
plan i program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
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,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
OSNIVANJE RADNIH TIJELA

Članak 92.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 93.
(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
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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.

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 94.
(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, zatražit će od ravnatelja da se
u roku do 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 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.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o
ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja sklopit će s razriješenim
ravnateljem sporazum 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 redovito otkazati ugovor o radu uz otkazni rok
od mjesec dana.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
Članak 95.
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 priznavanju prava na invalidsku
mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 96.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenovati člana nastavničkog 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 osobu koja zamjenjuje ravnatelja i odrediti
drugog člana nastavničkog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
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Članak 97.
(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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu
je kao izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti,
obrazovanja i sporta.
(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 imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja školski odbor sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 98.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka ravnatelj može
za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski studij upravne struke.
3. STRUČNA TIJELA

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 99.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 100.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika 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
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita
- raspravlja o prijedlogu etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne

23

-

djelatnosti i Kućnog reda
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 101.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta
o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNIK
Članak 102.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela 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
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
- 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 nastavničkom 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

VRSTE RADNIKA ŠKOLE
Članak 103.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 104.
(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
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(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštovati Etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.
(4) Etički kodeks iz stavka 3. ovog članka donosi školski odbor nakon provedene rasprave na
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika
(5) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom
odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih
poslova.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 105.
(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 106.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA
Članak 107.

Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.

NATJEČAJ
Članak 108.
(1) Natječaj za upis u prvi razred škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenih na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave za upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.

DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 109.
(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog
odbora a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA
OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 110.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
- ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
- ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
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(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.

DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 111.
(1) zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
Članak 112.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj školi.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje nastavničko vijeće.

PROMJENA PROGRAMA
Članak 113.
(1) Učenik može promijeniti upisani program.
(2) O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje nastavničko vijeće.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
Članak 114.
Kada je škola upisala učenika druge škole prema članku 112. i 113. ovoga statuta, izvijestit će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.

PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 115.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako do kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje
nastavničko vijeće.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od
prekida obrazovanja prošlo više od dvije Školske godine, uz suglasnost
Ministarstva.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 116.
Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada
nije položio državnu maturu
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 117.
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(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 nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 118.
(1) Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge
nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centri 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, najkasnije u roku od 5 dana od povratka učenika na nastavu.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga
članka.
(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može
odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog
najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana
- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na
dan kada dijete treba izostati
- ravnatelja za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka
- nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka. Zahtjev za izostanak dostavljen
e-poštom smatra se pravovaljanim načinom dostavljanja zahtjeva.
(3) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama ovoga članka. Opravdani izostanci s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju
duljem od 3 radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom. Opravdani izostanci su:
bolest učenika, smrtni slučajevi u obitelji, iznimne obiteljske prilike, prometni zastoji i prekidi,
elementarne nepogode, bolesti članova obitelji i sl.

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
pravobranitelja za djecu i centar za socijalnu skrb.

OCJENJIVANJE UČENIKA
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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 nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom
odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.

DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 121.
(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) Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće
po nastavnim predmetima.
(3) Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
(5) Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit
nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
(7) Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna
ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(8) Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje
ravnatelj.
(9) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u
nadnevcima koje odredi nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj
stranici i oglasnoj ploči Škole.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM I PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE
OCJENE
Članak 122.
(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz
pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od
dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Ocjena nastavničkog vijeća je konačna.

SASTAV POVJERENSTVA
Članak 123.
(1) Povjerenstvo iz članka 122. stavka 1. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
(2) Članove povjerenstva imenuje nastavničko vijeće.

STRUKTURA ISPITA
(1)

Članak 124.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
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(2)

Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
nastavničko vijeće.

TRAJANJE ISPITA
(1)
(2)

Članak 125.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

ISPITNA PITANJA
(1)
(2)

Članak 126.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.

UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 127.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganjem ispita.
(3) Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

ZAPISNIK O ISPITU
(1)
(2)
(3)

Članak 128.
O tijeku ispita 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.
(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.

POPRAVNI ISPIT
Članak 130.
(1) Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna
ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) 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.

ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 131.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
(1)

Članak 132.
Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
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(2)

Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 123. do 128. ovoga statuta.

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 133.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije pohađao 20% od ukupnog godišnjeg fonda
nastavnih sati i nije mogao 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 POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 134.
(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 utvrđuje razredno vijeće.

POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 135.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(3) Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.

DODATNI ROKOVI
Članak 136.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov
zahtjev odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) 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.
(3) Novi rok iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 133. stavku 2. ovoga
statuta.

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 137.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko
vijeće.

ISPRAVE O USPJEHU
Članak 138.
Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.

POHVALE I NAGRADE
Članak 139.
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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 140.

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

Članak 141.

- 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.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 142.

Pohvale i nagrade iz članaka 139. i 140. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.

PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 143.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 144.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 145.

(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 146.

(1) Pisana pohvala iz članka 143. i pisana isprava iz članka 144. stavka 1.ovoga statuta izdaje
se na obrascu koji utvrđuje nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 147.
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(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih
izostanaka i nasilničkog ponašanja su:
- opomena (izriče razrednik),
- ukor (izriče razredno vijeće),
- opomena pred isključenje (izriče nastavničko vijeće),
- isključenje iz škole (izriče ravnatelj).

(2) 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.

(3) Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se
ne izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz škole izriče u
upravnom postupku.
(4) Prije izricanja pedagoške mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojnoobrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za
donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere, a roditelj ili skrbnik mora
biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija,
prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške
mjere.
(5) Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito
izjavi da se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako
se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
(6) Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
(7) U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena,
ukor i opomena pred isključenje može se ukinuti.
(8) Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo
koje je pedagošku mjeru i izreklo.
(9) Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred
isključenje učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju škole u
roku od 8 dana od dana izricanja pedagoške mjere.
Članak 148.
(1) Pedagošku mjeru ISKLUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem ne temelju
prijedloga Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisan odredbama
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Pedagoška mjera isključenja iz škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka pedagoška mjera isključenja iz škole može se izreći bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo
ponašanje.
(4) Na pokretanje postupka, vođenja postupka i donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja
iz škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(5) U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole, škola surađuje s Centrom za
socijalnu skrb o čemu brigu vodi stručna služba škole.

(6) Rješenje o isključenju učenika iz škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju
ili skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
(7) U rješenju o isključenju učenika iz škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati
razredni ispit.
(8) Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
(9) Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik
učenika može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 149.

(1) Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
najduže do 8 dana.
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(2) O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim
putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti
upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave
rješenja.

VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA

TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 150.
(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 151.
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.

VIJEĆE UČENIKA
Članak 152.
(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.

OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 153.
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
- raspravlja s učenicima o izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti
- učenika
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
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NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 154.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI

SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 155.
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 156.
(1) Škola saziva razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(2) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine najmanje 2 (dva)
puta.

ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 157.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.

NADOKNADA ŠTETE
Članak 158.
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 159.
(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 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

VIJEĆE RODITELJA
Članak 160.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
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IZBOR ČLANOVA
Članak 161.
(1) 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.
(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.

ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 162.
(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.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 163.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik 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.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 164.
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
- 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 165.
(1) 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 sredstvima
javnog informiranja
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obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih
skupova u Školi i omogućavanja im nazočnosti na skupovima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Škole.
(2) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj. Obaveza javnosti rada provodi se u skladu sa
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
-

X. POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 166.
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 167.
(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 OKOLIŠA I POTROŠAČA

ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 168.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 169.
(1) Nastavnici 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 sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

IMOVINA ŠKOLE
Članak 170.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
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FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 171.
(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.

NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 172.
(1) Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će
se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
(2) Kada škola u obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje u
razvoju djelatnosti.
XIII. ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 173.
Nastavničko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće)
rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
(1)

ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 174.
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, osim kada je zakonom ili ovim statutom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 176.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

VRSTE OPĆIH AKATA
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik

Članak 177.
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-

poslovnik
odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 178.
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 arhivskog i registraturnog gradiva
- Pravilnik o kućnom redu
- Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Poslovnik o radu školskih vijeća
- Poslovnik o radu školskog sportskog društva.

-

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

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 osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći 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 odredbi općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 180. 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 općeg akta daje školski odbor.
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XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 185.
(1) Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole KLASA: 012-03/17- 01.
URBROJ: 2181-21-17-01/2. od 13. svibnja 2017.
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Nikola Udovičić, prof.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost KLASA: __________________, URBROJ:
_______________. od __________
Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana _________., a stupio je na snagu
___________________

RAVNATELJICA:

NINOČKA KNEŽEVIĆ,
PROF.
KLASA: _________________
URBROJ: ________________.

U Splitu,________

2019.
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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., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14., 152/14.,
7/17. i 68/18.), Školski odbor Prirodoslovne škole Split na sjednici održanoj dana 20. veljače 2019.
godine donio je prijedlog teksta novog

STATUTA
PRIRODOSLOVNE ŠKOLE SPLIT
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 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 Prirodoslovne škole Split, Split (u daljem:
Škola).
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.
Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim
brojem subjekta upisa broj (MBS) 060164212 i u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog
i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.
OSNIVAČ

Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLIT.
Sjedište Škole je u Splitu, Matice hrvatske 11.
Škola je Odlukom Župana Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 602-01/18-01/0176;
URBROJ:2181/1-08-01/01-18-0004 od 3. listopada 2018., imenovana domaćinom Centra
izvrsnosti prirodoslovlja.

ISTICANJE NAZIVA

Članak 5.

Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u kojima
obavlja djelatnost.
Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv Republika
Hrvatska.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
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 okruglog oblika, promjera 33 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. štambilj pravokutnog oblika, na kojem je upisan naziv Škole te oznake i tekst
sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. i 3. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje i
ovjeravanje pismena koja nemaju obilježja javnih isprava.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.

DAN ŠKOLE
Škola ima Dan Škole.
Dan Škole obilježava se 3. svibnja na Dan sunca.

Članak 7.

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.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.
II.

DJELATNOST

NAZIV DJELATNOSTI
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg obrazovanja i srednjeg strukovnog obrazovanja.
Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i obrazovanje odraslih polaznika za stjecanje
srednje školske spreme i srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
U okviru svoje djelatnosti Škola izvodi program:
- prirodoslovne gimnazije,
te programe za zanimanja:
- kemijski tehničar
- ekološki tehničar
- prehrambeni tehničar
- sanitarni tehničar
- kemijski laborant
Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe:
- kemijski tehničar
- kemijski laborant
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost srednjeg obrazovanja Škola, sukladno zakonu i provedbenim propisima,
ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i godišnjeg plana i programa rada.

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i nastavnih
planova i programa kojeg donosi ministar znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar).
Školski kurikulum donosi prema prijedlogu nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja
školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće 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 najkasnije do 7.
listopada tekuće godine.

Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim
stranicama u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti
Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim
putem.
Članak 12.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju, uspostavlja lokalna
partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.
Kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje Škola donosi sukladno zakonu i
provedbenim propisima, a izrađuje se na temelju sektorskih i strukovnih kurikuluma.
Članak 13.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje u strukovnim programima.
Samovrednovanje škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za sljedeća područja:
1. planiranje i programiranje rada,
2. poučavanje i podrška poučavanja
3. postignuća učenika, odnosno polaznika,
4. materijalni uvjeti.
5. ljudski potencijal,
6. profesionalni razvoj zaposlenika
7. međuljudski odnosi u školi
8. rukovođenje i upravljanje
9. suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 14.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 13. Statuta imenuje školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
- 4 člana iz red nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
- 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika školskom odboru predlažu članovi nastavničkog vijeća na
svojoj sjednici javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih predmeta i svih struka
za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje vijeće roditelja na svojoj sjednici javnim glasovanjem.

Mandat članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavnika i stručnih suradnika, reda
učenika, odnosno polaznika i reda roditelja traje četiri godine.
Članovima povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika i reda roditelja mandat prestaje danom
ispisa učenika iz škole odnosno na kraju školske godine u kojoj je učenik završio srednje
obrazovanje.
RADNI TJEDAN
Članak 15.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s godišnjim planom i programom
rada.

UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 16.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 17.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Razredni odjeli u školi ustrojavaju se prema istima obrazovnim programima.
Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.

IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 18.
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.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 19.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za učenike koji u
nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni
predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 20.

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada
i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje
školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 21.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima nastavničko vijeće
može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

SURADNJA ŠKOLE
Članak 22.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.

ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 23.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
III.

USTROJSTVO ŠKOLE

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 nastave i drugih oblika
odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.

KUĆNI RED I ETIČKI KODEKS
Članak 25.
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.
Kućni red donosi školski odbor nakon rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju neposredni nositelji odgojnoobrazovne djelatnosti uređuju se etičkim kodeksom.
Etički kodeks iz stavka 3. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
IV. TIJELA ŠKOLE
1.

UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 26.
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 svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa
u Školi u skladu sa zakonom

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 odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
za kojeg 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 žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim
kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
osniva učeničke 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 kn do 100 000,00 kuna
odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od
100. 000,00 kuna
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine uz prethodnu
suglasnost osnivača bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
imenuje i razrješava ravnatelja
predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
predlaže statusne promjene
predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

STRUKTURA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 27.
Školski odbor ima 7 članova.
Članove školskog odbora imenuje i razrješuje:
- nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač tri člana samostalno.
Jednog člana školskog odbora imenuje i razrješuje 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 propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog
člana.

PREDLAGANJA I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 28.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici nastavničkog 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 održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka
mandata školskog odbora.

KANDIDATURA
Članak 29.
Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti svaki član
nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 nastavničkog 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.
do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice nastavničkog vijeća odnosno vijeća roditelja mora voditi
računa o razmjernoj spolnoj 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 30.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 29. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu, odnosno
istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.

IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 31.
O kandidatima za članove školskog odbora iz reda nastavnika, članovi nastavničkog vijeća glasuju tajno
putem glasačkih listića.
Na glasačkom se listiću prezimena navode prema abecednom redu, a glasuje se zaokruživanjem broja
ispred pojedinog kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred prezimena do 2 kandidata.
Glasački listić na kojem je zaokruženo 3 ili više rednih brojevi ispred prezimena kandidata smatrat će se
nevažećim.
2 kandidata koja su dobila najveći broj glasova čine prijedlog članova školskog odbora iz reda nastavnika.
O kandidatu za člana školskog odbora iz reda roditelja, članovi vijeća roditelja glasuju javno prema
redoslijedu utvrđenom listom kandidata. Izabran je roditelj koji je prvi dobio većinu 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.

DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 32.
Izvod iz zapisnika sa sjednice nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s izabranim
kandidatima za članove školskog odbora dostavlja se ravnatelju.

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 33.
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 34.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 35.
Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora 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 36.
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.

OVLASTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 37.
Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
-saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
-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. ovog članka kada zamjenjuje
predsjednika.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 38.
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 koje osniva školski odbor
- sudjelovati u radu radnih tijela.
Prava i dužnosti iz stavka 1. ovog članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.
RADNA TIJELA
Članak 39.
Školski odbor može osnivati radna tijela (povjerenstva, 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.

Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za
izvršavanje zadaće zbog kojih se radno tijelo osniva.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.

PRAVO INFORMIRANJA
Članak 40.
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 41.
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 prema općim propisima obveznog
prava.

ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 42.
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 43.
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 i elektronskim putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu 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
Članak 44.
Sjednicu 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 traži najmanje tri člana školskog odbora, ravnatelj,
osnivač ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje školskog odbora.
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 45.

Uz članove školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na
sjednicu u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.

Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu, podzakonskom aktu ili ovom statutu, sjednice se održavaju
samo uz nazočnost članova.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 46.
Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili po
ovlaštenju ravnatelja druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima 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 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.
DNEVNI RED

Članak 47.
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
Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

Članak 48.

članovima
ravnatelju
izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda

- drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se
najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima poziv za sjednicu može se uputiti
usmeno ili telefonski.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 49.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika
(u daljem tekstu: predsjedavatelj).

POČETAK SJEDNICE
Članak 50.
Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna potrebna većina od ukupnog
broja članova školskog odbora.

Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
POČETAK RASPRAVE

Članak 51.
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 52.
Materijale na sjednici obrazlaže ravnatelj ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju se
materijal odnosi.
Kada su članovima dostavljeni nacrti općih ili pojedinačnih akata, izvjestitelj je dužan samo objasniti
obilježje predloženih akata.

SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 53.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok mu to ne odobri predsjedavatelj.
Predsjedavatelj omogućuje sudionicima uključivanje u raspravu prema redoslijedu kojim su se
prijavili.
Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenom predmetu ako on to
zatraži zbog dopunskog objašnjenja.
IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 54.
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 u
raspravi koji je već govorio 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.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 55.

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.
Članak 56.
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 57.

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 58.
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 59.
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.
Ako osoba iz stavka 1. ne postupi prema upozorenju, predsjednik je ovlašten udaljiti je sa sjednice.
Udaljenje sa sjednice odnosi se samo na tekuću sjednicu.

ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 60.
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 61.
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 59. 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 62.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu održavanja
sjednice.

ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 63.

Kada se nakon završene rasprave u svezi s nekom točkom dnevnog reda mora donijeti odluka, pristupa se
glasovanju.
Prijedlog odluke, rješenje ili zaključka koji se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda
oblikuje predsjedavatelj.

GLASOVANJE
Članak 64.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora.
Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali
bez prava odlučivanja.
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 ili protiv prijedloga odluke, rješenja ili
zaključka.
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.

ODLUČIVANJE
Članak 65.
Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Rezultate glasovanja utvrđuje javno 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 polovice članova školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput.

ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 66.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 67.
O tijeku sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano.
Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice osigura
predsjedavatelj.

SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 68.
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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
dnevni red
sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
rezultate glasovanja kod odlučivanja
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
Nakon zaključenja sjednice zapisničar treba nazočnim članovima pročitati sastavljeni zapisnik.
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.
Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.

POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 70.
Zaključeni zapisnik potpisuje predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnik se prepisuje ili umnožava u potrebnom broju primjerak.
Po jedan primjerak zapisnika iz stavka 2. ovog članka dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan
primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani škole.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 71.
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 72.
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 73.
Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni, prema
članku 63. stavku 2. ovoga statuta.
Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan tekstu akta iz
stavka 1. ovog članka.

UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 74.
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 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.

POTPISIVANJE AKATA
Članak 75.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 76.
Član školskog odbora razrješava se članstva u školskom odboru:
- 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 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
Razriješeni član školskog odbora ne može se imenovati u školski odbor u kojem je razriješen članstva.
Kod prestanka mandata član školskog odbora prema stavku 1. ovog 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 77.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela 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.
Odluku o raspuštanju školskog odbora donosi ured državne uprave u županiji.
Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje školski
odbor.
Članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu se imenovati za članove školskog odbora koji se imenuje
nakon raspuštanja.

2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 78.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost 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.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA
Članak 79.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje školski odbor, najkasnije 2
mjeseca prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.
Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja
odlučuje školski odbor.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora
ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok u kojemu se
primaju prijave na natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za ravnatelja“, dokazi o
ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, te 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.
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.

UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 80.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Članak 81.

Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih 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 i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat može
priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine i iskustvo rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz
natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti,
budžet/financijski plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i
kako provoditi u mandatnom razdoblju.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 82.

Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole iste se urudžbiraju neotvorene odnosno
datum prijema, klasa i urudžbeni broj stavljaju se na zatvorenu kuvertu.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog
odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:

- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 81. ovoga
statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati
se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 83.

Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici
školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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 dru 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. iskustva 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, školski odbor vrednuje na sljedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :
1 bod
(ima dokaz)
0 bodova (bez dokaza)
2. osnovne digitalne vještine:
1 bod
(ima dokaz)
0 bodova (bez dokaza)
3. iskustvo rada na projektima:
1 bod
(ima dokaz)
0 bodova (bez dokaza).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine,
iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj
vrednovanja sve tri dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
LISTA KANDIDATA
Članak 84.
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 nastavničkom
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 nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 85.
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 nastavničkog vijeće, 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 nastavničkog vijeća vodi član školskog odbora iz reda nastavničkog vijeća kojeg
nastavničko 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, nastavničko vijeće,
vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Članovi vijeća i radnici mogu na sjednici te skupu radnika kandidatima postavljati pitanja
u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i
djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji
prema propisima ima obilježje diskriminacije.
Članak 86.
Nakon završenog predstavljanja programa rada nastavničko 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 1. ovoga članka obvezuju članove školskog odbora koje ih je
imenovalo u školski odbor.

GLASOVANJE
Članak 87.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
nastavničkog vijeća, vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici nastavničkog 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 prezimena kandidata 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 nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika
glasuje tako 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.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu glasova
nazočnih na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako nastavničko vijeće, vijeće roditelja ili skup
(zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na
rezultate glasovanja.
Članak 88.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja nastavničko vijeće, vijeće roditelja, odnosno
skup (zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 86. stavaka 1. ovoga statuta, o
stajalištu vijeća, odnosno skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je dobio najveći broj glasova
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i skupa radnika u školskom odboru da u
postupku imenovanja ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju prema stajalištu
vijeća, odnosno skupa (zbora) radnika.
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa (zbora) radnika,
a dostavlja se predsjedniku školskog odbora u roku od tri dana od održane sjednice vijeća,
odnosno skupa (zbora) radnika.

IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 89.
Nakon primitka zaključka o stajalištu nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa (zbora)
radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem
programa rada na sjednici školskog odbora, školski odbor javnim glasovanjem, većinom
glasova ukupnog broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice školskog odbora.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za
imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog
Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu svih članova školskog odbora ne
dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za
imenovanje ravnatelja.

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 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.
Posebno uvjerenje o osuđivanosti ili neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. stavka 1. i
2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Škola pribavlja uz suglasnost
imenovanog ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji.
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 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 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.

OVLASTI RAVNATELJA
Članak 92.
Ravnatelj:
- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada
- predlaže financijski plana, te polugodišnji i godišnji obračun
- 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
- surađuje s nastavničkim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma
- 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 elektronsku maticu
- 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
- osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnji
plan i program rada i školski kurikulum

- 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
- rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere

- određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne
može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje nastavnicima 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
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u
Školi
- 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
- 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
- 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
pokretne imovine te o investicijskim radovima vrijednosti do 70.000,00 kuna
- 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
liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 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

-

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 nastavnika 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 nastavničkog vijeća i predsjedava im
- u suradnji s nastavničkim vijećem osniva stručne aktive i imenuje njihove
voditelje
-

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 93.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

ili

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 94.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze
poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:

- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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 95.
Kada školski odbor odlučuje o razriješenu ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora, odluku o
razriješenu ili odbijanju prijedloga donijet će u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga.
Članak 96.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 94. stavak 2. podstavak 1. ovog statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 97.
Kada školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 94. stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovoga statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od ravnatelja da se u roku
od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Članak 98.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 94. stavku 2. podstavku
3. i 4. ovoga statuta Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok iznosi mjesec dana.
Članak 99.
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 94. ovoga statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.

ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 100.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje nastavnik ili
stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
Školski odbor može za osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenovati člana nastavničkog vijeća koji nije član
školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja obavlja 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.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu koja zamjenjuje ravnatelja i odrediti drugog člana
nastavničkog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 101.
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 se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog
suradnika, a koja se prethodno suglasila s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj 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.
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 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.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 102.
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.
3. STRUČNA TIJELA

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće

Članak 103.

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Članak 104.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko 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
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika 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 razlikovne ili dopunske ispite te način i uvjete njihova polaganja za učenike koji u
školi nastavljaju redovito obrazovanje nakon stečene niže stručne spreme ili završetka
obrazovnog programa u trajanju tri godine
- odlučuje o zahtjevu učenika radi preispitivanje zaključne ocjene iz vladanja
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno

-

obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

Članak 105.
Razredno vijeće čine nastavnici 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
- skrbi o usklađenosti dnevnih i tjednih pisanih ispita s pravilnikom o praćenju i
ocjenjivanju učenika
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole

RAZREDNIK
Članak 106.
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 svom razrednom odjelu
- prati život i rad učenika izvan Škole
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika 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 nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
- predlaže razrednom vijeću ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- vodi evidenciju u e-matici
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel

V. RADNICI

VRSTE RADNIKA ŠKOLE
Članak 107.
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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 108.

Nastavnici 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 nastavnika i
stručnih suradnika.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 109.
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 ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano opunomoći.

PRAVILNIK O RADU
Članak 110.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA
Članak 111.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
Prijave i upisi u prvi razred škola provodi putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u
srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.

NATJEČAJ
Članak 112.

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj
ploči Škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 113.

Redoviti učenici upisuju se u prvi razred srednje škole u dobi do navršenih 17 godina. Iznimno od
stavka 1. ovoga članka, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati
učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva učenik stariji od 18 godina.
POVJERENSTVO ZA UPIS
Članak 114.
Upis učenika u prvi razred srednje škole provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.

PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI
NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 115.

Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu može u školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.

Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovog članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio:
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 općem upravnom
postupku.

DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 116.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u školi odlučuje
nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i
izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju
inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u školi i upis u odgovarajući razred.

PROMJENA PROGRAMA
Članak 117.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno
prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program u skladu sa zakonskim odredbama.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi, odnosno odluku
o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi nastavničko vijeće, vodeći
računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih
pedagoških standarda.
Promjena programa može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a sadržaj
razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje nastavničko vijeće.

PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 118.

Ako učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati ako od kraja školske godine u kojoj
je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više
od dvije školske godine.

O zahtjevu učenika za ponovno obrazovanje u školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje nastavničko
vijeće.
Kada se učenik ispiše iz škole prije završetka školske godine i ne stekne razrednu svjedodžbu, može u idućoj
školskoj godini drugi put upisati isti razred u istom ili drugom obrazovnom programu, o čemu odluku
donosi nastavničko vijeće.
Ako učenik iz stavka 3. ovoga članka upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida
obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI

Članak 119.
Učeniku prestaje status u školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje,
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad,
- kada se ispiše iz škole,
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše sljedeći razred,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz škole ne položi razredni ispit.
Članak 120.
Iznimno, za učenike koji se obrazuju u strukovnim programima, status redovitog učenika može se
produžiti najviše za dvije godine zbog:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
- bolest učenika,
- roditeljstvo učenika,
- kategoriziranost sportaša prema Zakonu o sportu.
O produženju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog
vijeća.
Polazniku koji je na više od dvije godine iz opravdanih razloga prekinuo obrazovanje, na prijedlog
razrednog vijeća, ravnatelj određuje uvjete za nastavak i stjecanje kvalifikacije uz prethodno pribavljeno
mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ako je kurikulum izmijenjen u odnosu
na kurikulum kvalifikacije koju je pohađao.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 121.
Učenik ima pravo:
- zaštitu osobnih podataka
- 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
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskim tijelima
- sudjelovati u radu vijeća učenika
- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.
(1) Učenik je obvezan:
- pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i općima aktima škole
Članak 122.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog poslodavca, utvrđuju
se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 123.

Učenici odnosno roditelji/skrbnici učenika dužni su izostanke s nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada opravdati najkasnije u roku od 7 dana od povratka učenika na nastavu.
Učenici odnosno roditelji/skrbnici učenika dužni su u roku od 3 dana javiti razredniku razlog
izostanka s nastave.
Neopravdani izostanak smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 124.
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.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
pravobranitelja za djecu i centar za socijalnu skrb.

OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 125.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta
utvrđuje nastavnik toga predmeta javno u razrednom odjelu, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Članak 126.

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
može u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka polaže ispit pred povjerenstvom u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.

Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od
dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Odluka nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.

SASTAV POVJERENSTVA
Članak 127.
Povjerenstvo iz članka 126. stavka 2. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalni član povjerenstva (nastavnika istog ili srodnog predmeta).
Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje nastavničko vijeće.
U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili
srodnog premeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita, odnosno ako su toga
dana naznačene osobe angažirane na drugim ispitima kao ispitivači, ili na drugim pedagoškim poslovima
(ranije planiranim), članovi povjerenstva za provedbu ispita mogu biti i drugi članovi nastavničkog vijeća.

STRUKTURA ISPITA
Članak 128.
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 nastavničko
vijeće.
Ukoliko učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.

TRAJANJE ISPITA
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

Članak 129.

ISPITNA PITANJA

Članak 130.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.

UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 131.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

KONAČNOST OCJENE
Članak 132.
Ocjena povjerenstva je konačna ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu.
Ukoliko je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan, a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz
najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad iz članka 135. ovoga statuta.

ZAPISNIK O ISPITU
Članak 133.
O tijeku ispita 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 134.
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 RAD
Članak 135.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan,
dužan je pohađati dopunski rad.
Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće po nastavnim predmetima
i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.

Ukoliko učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane ishode, nastavnik će
mu zaključiti prolaznu ocjenu. Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se
upućuje na popravni ispit. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan
upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

POPRAVNI ISPIT
Članak 136.
Učenik kojemu se nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena iz najviše dva nastavna predmeta,
ima pravo polagati popravni ispit.
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.

ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 137.
Popravni ispiti se održavaju krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Raspored održavanja popravnih ispita određuje nastavničko vijeće, te ih objavljuje na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole.
Učenik upućen na polaganje popravnog ispita mora osobno prijaviti polaganje ispita.
Polaganje popravnog ispita učenik prijavljuje prijavnicom u učeničkoj referadi, najkasnije 24 sata prije
početka održavanja popravnih ispita.
Popravni ispit se polaže pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 127. stavak 1. i 3., 128., 129., 130., 131. 133. i 134.
Ako učenik nije u roku iz stavka 4. ovog članka prijavio popravni ispit, odnosno ako nije pristupio
prijavljenom popravnom ispitu, smatra se da popravni ispit nije položio te ga se upućuje na ponavljanje
razreda.
Učenik koji nije mogao prijaviti odnosno pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se
stavak 8. ovoga članka. Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti, polaže
popravni ispit u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj Škole, a koji ne može biti poslije 31. kolovoza tekuće
godine.

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 138.
Učenika koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati 30% i više od ukupnog godišnjeg fonda
nastavnih sati i zbog toga nije mogao biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, nastavničko 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 nastavničko vijeće.

ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 139.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se posljednja tri tjedna nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 140.
Učenik iz članka 138. stavka 1. ovoga statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita,
podnosi nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje ispita.

Kada nastavničko vijeće utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 138. ovoga statuta upućuje učenika na
polaganje predmetnog ili razrednog ispita neovisno o tome da li je učenik podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga
članka.
Kod upućivanja učenika na predmetni ili razredni ispit nastavničko vijeće utvrđuje i rokove polaganja
ispita.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim povjerenstvom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim povjerenstvima.
Povjerenstvo imenuje ravnatelj sukladno članku 127. stavak 1. i 3. ovoga statuta.
Učenik ne može polagati više od 3 predmeta u jednom danu.

DODATNI ROKOVI
Članak 141.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može, na njegov zahtjev odobriti
dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
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.
Novi rok iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 139. stavku 2. ovoga statuta.

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 142.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu, daroviti učenici u
umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu završiti
obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće.

ISPRAVE O USPJEHU
Članak 143.
Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.

POHVALE I NAGRADE
Članak 144.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje mogu
biti pohvaljeni i nagrađeni.

POHVALE
Članak 145.
Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.

-

usmene pohvale

priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

NAGRADE
Nagrade su:

-

Članak 146.
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.

-

športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl.

- novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 147.
Pohvale i nagrade iz članaka 145. i 146. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 148.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, 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 nastavničko vijeće.

Članak 149.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 150.

O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
OBRASCI PISANIH POHVALA I ISPRAVA

Članak 151.

Pisana pohvala iz članka 149. i pisana isprava iz članka 150. stavka 1. ovoga statuta izdaje se na obrascu
koji utvrđuje nastavničko vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu ispravu
ravnatelj.

VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 152.

Zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja
učenicima se mogu izreći pedagoške mjere:
- opomena
- ukor
- opomena pred isključenje
- isključenje iz Škole.
Pedagoška se izriču se za tekuću školsku godinu.

Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne
izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom
postupku.
Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, sudjelovanje na školskim
manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili ekskurziju i sl.

Članak 153.
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.

IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 154.
Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, opomene pred isključenje nastavničko
vijeće, a pedagošku mjeru isključenja iz Škole izriče ravnatelj.

ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE
Članak 155.

Pedagošku mjeru isključenja iz škole izriče ravnatelj rješenjem na temelju obavijesti nastavničkog
vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka
od blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez
prethodnog izricanja blažih mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz
Škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere i isključenja iz Škole, Škola surađuje s centrom za socijalnu
skrb o čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Članak 156.
Za provođenje postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj imenuje
povjerenstvo od tri člana iz reda nastavnika ili stručnih suradnika. U povjerenstvo se u pravilu
imenuje i razrednik učenika.
Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz Škole dužno je u tijeku
postupka:
• Učeniku omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom, te izjašnjavanje o
činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja
pedagoške mjere, osim u slučaju ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove pozivu
razrednika ili druge ovlaštene osobe ili izričito izjavi da se ne želi očitovati.
• Roditelja ili skrbnika informirati o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu prikupljanja
informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju
pedagoške mjere, osim ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na
razgovor.
• Utvrditi u potpunosti činjenično stanje, te nastojati u suradnji s roditeljima odnosno
skrbnicima, a po potrebi konzultiranja i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili

nadležnim centrom za socijalnu skrb otkloniti uzroke i spriječiti neželjene posljedice
učenikova neprihvatljivog ponašanja.
Nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju
kompletnu dokumentaciju temeljem koje ravnatelj odlučuje o izricanju pedagoške mjere isključenja
učenika iz Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili
skrbniku u pisanom obliku u roku od tri dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni
ispit u ovoj ili drugoj Školi koja izvodi isti program.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan zakonom i ovim statutom.
ŽALBA
Članak 157.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomene pred isključenje, učenik, roditelj
odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju Škole u roku od osam dana od dana izricanja
pedagoške mjere.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku od
15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole, podnijeti žalbu sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, te odredbama Zakona o općem
upravnom postupku.
O žalbi iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Ministarstvo.

PRAĆENJE UČINKA PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 158.
Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere pratiti uspjeh i
ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati smisao izrečene mjere.

U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor
i opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 2. ovoga članka donosi tijelo koje
je pedagošku mjeru i izreklo.
VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA

TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 159.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika 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 i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA
Članak 160.
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.

VIJEĆE UČENIKA
Članak 161.
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.

OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 162.
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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- 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.

PRAVO NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 163.
Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika
bez prava odlučivanja.
Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na
kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII. RODITELJI I SKRBNICI

SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 164.
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 165.
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 166.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.

NADOKNADA ŠTETE
Članak 167.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi,
na izletu ili ekskurziji u skladu s odredbama kućnog reda i općim propisima obveznog prava.

OBVEZE RODITELJA
Članak 168.
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, npr.:
- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
- školskih izleta i ekskurzije
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava.

VIJEĆE RODITELJA
Članak 169.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

IZBOR ČLANOVA
Članak 170.
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.

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.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 172.
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 173.
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 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 174.
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 odgovoran je ravnatelj Škole.
-

X. POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 175.
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 176.
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

ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 177.
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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 178.
Nastavnici 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 179.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.

FINANCIJSKA SREDSTAVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 180.
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.

UPORABA DOBITI I NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 181.

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

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

XIII.

ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 182.
Nastavničko 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.

ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 183.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.

ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 184.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim statutom određeno
drukčije.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 glasuju.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

Članak 185.

XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE

VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 186.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 187.
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
- pravilnik o kućnom redu

-

etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
pravilnik o video nadzoru
pravilnik o jednostavnoj nabavi
pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
poslovnik o radu školskih vijeća
drugi akti u skladu sa zakonom i ostalim propisima.

PREDLAGANJE OPĆIH AKATA

Članak 188.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog odbora.

OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 189.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole, osim ako
pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.

PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 190.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.

POJEDINAČNI AKTI
Članak 191.
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 192.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje školski odbor.
XVI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 193.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole od 20. travnja 2016. godine, KLASA: 00306/16-01/9; URBROJ: 2181-23-16-GD/1.
KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2181-23-19-06-1
Split, 20. veljače 2019.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
________________________________
Renata Mihaljević, prof.

POMORSKA ŠKOLA

Prijedlog teksta novog

STATUTA

SPLIT, 2019.g.

Na temelju 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.), članka 54. stv. 1. Zakona o ustanovama
(NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.), te članka 48. Statuta, Školski odbor POMORSKE ŠKOLE, Split, uz
prethodnu suglasnost osnivača Splitsko-dalmatinske županije
(KLASA: ___________________________; URBROJ: _______________________, od __________
godine, na sjednici održanoj __________________. godine, donio je

STATUT
POMORSKE ŠKOLE
1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište POMORSKE ŠKOLE, Split ( u daljnjem tekstu:
Škola), djelatnost, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, unutarnje ustrojstvo, uvjete i
način obavljanja djelatnosti, prava i obveze nastavnika i učenika, vođenje u upravljanje Školom,
djelokrug i način rada stručnih tijela, imovinu, opće akte, nadzor i javnost rada Škole, te druga pitanja
od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao javnu službu.
Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu
pod matičnim brojem subjekta upisa broj MBS: 060017688 i zajednički elektronski upisnik ustanova
srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.

2.

NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
Članak 4.

Naziv Škole glasi: POMORSKA ŠKOLA.

2

Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima
obavlja svoju djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske, te
naziv Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 5.
Sjedište Škole je u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 36 .
Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.
Članak 6.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.
Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja slijedeće poslove:
• upise u Školu i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
• organiziranje 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 i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
• organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
• izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
• upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu- zajednički elektronički upisnik
ustanova.
O svim navedenim poslovima Škola vodi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje na temelju zakona
obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili
skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem
upravnom postupku, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i zakona
kojima se uređuje djelatnost srednjeg školstva.
Članak 7.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovnih učenika i obrazovanje odraslih za stjecanje
stručne spreme, strukovne kvalifikacije, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja s ciljem
ostvarivanja strukovnog obrazovanja.
U okviru djelatnosti za redovne učenike izvode se programi u četverogodišnjem trajanju, čijim
završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu, strukovnu kvalifikaciju, za slijedeća zanimanja:
1. u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija za stjecanje strukovne
kvalifikacije - tehničar za brodostrojarstvo
2. u obrazovnom sektoru Promet i logistika za stjecanje strukovne kvalifikacije - pomorski nautičar
3. u obrazovnom sektoru Promet i logistika za stjecanje strukovne kvalifikacije - ribarskonautički tehničar
4. u obrazovnom sektoru Promet i logistika za zanimanje - tehničar za logistiku i špediciju
Škola izvodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za sljedeće obrazovne programe, strukovne
kvalifikacije:
1. programe za stjecanje niže stručne spreme za zanimanje:
1.1. lučko-transportni radnik,
1.2. rukovatelj brodskom dizalicom,
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1.3. rukovatelj viličarem,
1.4. rukovatelj utovarivačem i zgrtačem,
1.5. ronilac,
1.6. traktorist
2. programe za stjecanje srednje stručne spreme, strukovne kvalifikacije (koji se izvode prema
posebnom nastavnom planu i programu) za zanimanja:
2.1. tehničar za brodostrojarstvo, obrazovni sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
2.2. pomorski nautičar, obrazovni sektor Promet i logistika
2.3. agencijsko-špedicijski tehničar.
3. programa usavršavanja za poslove:
3.1. tehničara za brodostrojarstvo-specijaliste,
3.2. pomorskog tehničara-specijaliste.
4. programa prekvalifikacije.
5. programa osposobljavanja.
Članak 8.
Uz djelatnost iz članka 7. Škola kao registriranu djelatnost na temelju dozvole ministarstva nadležnog za
rad obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji, a po potrebi i za
redovite učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji temeljem pisanih
sporazuma.
Poslovi posredovanja obavljaju se u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Članak 9.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i sudjelovati u postupku vanjskog vrednovanja.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 10.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 9. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
• 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
• 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
• 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog vijeća na
svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih predmeta i svih struka
za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status redovnog učenika i
traje do 31. kolovoza tekuće školske godinu u kojoj je prestao status redovnog učenika u Školi.
Članovima Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka mandata Povjerenstva
za kvalitetu.
Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od 4 godine ako to sami zatraže ili ako
njihovo razrješenje zatraži tijelo koje ih je predložilo.
Članak 11.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja lokalna
partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.
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Članak 12.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 13.
Odgoj i obrazovanje iz članka 7. ovoga Statuta ostvaruje se u Školi na osnovi propisanog nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa, školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa i školskog
strukovnog kurikuluma.
Škola radi na temelju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada.
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 te njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim
kurikulumom.
Školskim kurikulumom, koji se donosi na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa,
utvrđuju se dugoročni i kratkoročni plan i program Škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima,
a naročito:
- strategija razvoja Škole,
- aktivnosti, 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.
Osim utvrđenih odrednica, Školskim kurikulumom mogu biti utvrđene i druge odrednice sukladno
kurikularnim dokumentima.
Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno informirati roditelje i pribaviti
njihovu pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine na prijedlog
Nastavničkog vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
Školski kurikulum Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada
tekuće godine elektroničkim putem.
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 iz prethodno
mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnjim planom i programom rada 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,
- ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika,
- planove rada ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika, tajnika i voditelja računovodstva,
- 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 Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije do 15.
listopada tekuće godine elektroničkim putem.
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Članak 13.
Škola radi u pet radnih dana tjedno u dvije smjene o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s pedagoškim
standardom za srednje škole.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.
Članak 14.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.
Trajanje odgojno-obrazovnih dijelova – polugodišta, zimski, proljetni i ljetni odmor utvrđuju se
Kalendarom rada Škole koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Kalendar rada Škole utvrđuje se u skladu sa zakonom i Kalendarom rada kojega za svaku školsku godinu
propisuje nadležni Ministar.
Članak 15.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja i vježbi prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.
Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim na
hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.
Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama. Razredni odjel čini, u pravilu od 20 a najviše do 28 učenika.
Razredni odjeli u Školi, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku svake
školske godine sukladno zakonu, provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i kurikulumom, pritom ukupan
broj tjednih sati ne smije prelaziti 40.
Škola odgojno-obrazovni rad ostvaruje u pravilu u najmanje 32 nastavna tjedna za učenike završnih
razreda, a u 35 nastavnih tjedana za učenike ostalih razreda.
Članak 16.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog poslodavca,
utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz st. 1. ovoga članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojega se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
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.
Izlete, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.
Članak 18.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za učenike koji u
nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni
predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.
Članak 19.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada i
programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje
školskih obveza.
Članak 20.
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Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30 lipnja tekuće
godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se mora
dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine
za slijedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim
izbornim predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola, obuhvaćaju nastavne
sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole. Ako se učenik Škole
opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine.
Članak 21.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te
drugim pravnim i fizičkim osobama.
Članak 22.
Škola ima knjižnicu.
Rad knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
3.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 23.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. Organizira i vodi rad i poslovanje Škole, predstavlja i
zastupa Školu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole sukladno zakonu i ovom Statutu.
Odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik školskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 24.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje osoba koju iz
reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor, a koja ispunjava uvjete za ravnatelja.
Školski odbor određuje zamjenika ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti
dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna da obavlja poslove ravnatelja.
Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do ravnateljeva povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
Dok zamjenjuje ravnatelja, osoba koja ga mijenja, potpisuje se uz ime i prezime ravnatelja.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika ravnatelja
drugoga člana Nastavničkog vijeća.
4.

PEČATI

Članak 25.
U radu i poslovanju Škola koristi:
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pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub natpis:
Republika Hrvatska, Pomorska škola, Split, a u sredini pečata je otisnut grb Republike Hrvatske.
• pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata
otisnuto je sidro koje u osnovi ima grb grada Splita.
• pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata
otisnuto je sidro koje u osnovi ima grb grada Splita.
• pečat pravokutnog oblika, dužine 40 mm i širine 15 mm na kojem je upisan naziv i sjedište Škole,
te štambilj dužine 85 mm i širine 45 mm, na kojemu je upisan naziv i sjedište Škole te oznaka i
tekst sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti (evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu učenika, o pedagoškim
mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima).
Pečate i štambilje iz stavka 1. toč. 2., 3. i 4. ovoga članka Škola koristi za redovito administrativnofinancijsko poslovanje.
O broju, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.
•

5.

UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 26.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Škole s ciljem ostvarivanja
srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, na temelju utvrđenog nastavnog plana i programa,
školskog kurikuluma, te Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i
poslova radi pravodobnog i kvalitetnog ostvarivanja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.
Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama i interesima
učenika, te radi promicanja stručno-pedagoškog rada Škole.
Rad školske knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.
Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u Školi, popis poslova, mjerila za
utvrđivanje broja izvršitelja na tim poslovima, te količinu radnog vremena propisuje nadležni ministar.
Članak 27.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom 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 Škole,
• pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja,
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
• način postupanja prema imovini.
Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i
Vijeću učenika.
Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom 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.

6.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
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6. 1.

ŠKOLSKI ODBOR

Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
• Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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 radnici Škole neposrednim i tajnim
glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti
ponovno birane, odnosno imenovane.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članak 29.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata za člana Školskog
odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog
odbora.
Članak 30.
Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja, predsjedavatelj
sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno Vijeća roditelja, mora voditi računa o razmjernoj spolnoj
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. stavaka 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.
Članak 31.
Za provođenje postupka izbora članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika, na
sjednici Nastavničkog vijeća imenuje se izborno povjerenstvo od predsjednika i dva člana. Član izbornog
povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora. Kandidate za članove Školskog odbora iz
reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici.
Nastavnik, odnosno stručni suradnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidati iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moraju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana Školskog
odbora.
Nastavnik, odnosno stručni suradnik koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju je
kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih na sjednici Nastavničkog vijeća, Povjerenstvo
upisuje u listu kandidata.
Lista kandidata mora sadržavati najmanje tri (3) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i popis svih nazočnih nastavnika i stručnih suradnika.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika i stručnih suradnika na sjednici.
Članak 32.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Nastavničkog vijeća.
Članovi Povjerenstva upisuju svakog glasača u spisak nastavnika Škole.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasa se na način da se
zaokružuje redni broj ispred pojedinog kandidata.
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Članak 33.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena jednog ili dva kandidata.
Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata, ili na kojemu
nije zaokružen niti jedan kandidat, smatrat će se nevažećim.
Članak 34.
Dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća imenuju se u
Školski odbor iz reda nastavnika i stručnih suradnika.
U slučaju da 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 35.
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 imenovati u Školski odbor.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora biti
proveden najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Članak 36.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se bez odlaganja ravnatelju.
Članak 37.
Nakon imenovanja većine članova Školskog odbora u roku od 15 dana saziva se prva konstituirajuća
sjednica Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj.
Konstituirajuću sjednicu do izbora predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
Članak 38.
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.
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.
Članak 39.
Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata. Ako je istaknuto više
kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
O kandidatu za predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruke.
Članovi Školskog odbora mogu odlučiti da se izbor provede tajnim glasovanjem.
Zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za predsjednika.
Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
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Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj sjednice iz članka 37. st. 3. predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
Članak 40.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, upućuju se najmanje 5 dana prije
održavanja sjednice.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom, telefonom,
mobitelom ili elektronskim putem.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje 3 člana Školskog
odbora, ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje Školskog odbora.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i vođenje
sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko su i predsjednik i zamjenik predsjednika spriječeni sazvati sjednicu, ili odbiju to učiniti, sjednicu
Školskog odbora sazvat će ravnatelj Škole kako bi se na sjednici mogla riješiti pitanja od osobite važnosti
za poslovanje Škole.
Članak 41.
Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog odbora.
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 4. ovoga članka odlučuje Školski odbor.
Kada se na sjednicama Školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju poslovnu
ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle sjednice
i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 42.
Sjednice Školskog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice priprema predsjednik Školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili
druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima 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 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 43.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje predsjednik Školskog odbora.
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
podatcima i obrazloženi tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspravljati i
odlučivati na istoj sjednici.
Članak 44.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.
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 ili protiv prijedloga odluke, rješenja ili
zaključka.
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Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta za
koji glasuju.
Članak 45.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnik vodi tajnik Škole.
Po jedan primjerak zapisnika obavezno se dostavlja predsjedniku i članovima Školskog odbora uz poziv i
materijal za narednu sjednicu, jedan primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani škole.
Članak 46.
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 47.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove roditelje, objavljuju se na
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.
Članak 48.
Školski odbor:
• imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost resornog ministra,
• razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta,
• donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
• donosi druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja,
• donosi Godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo
izvršavanje,
• donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja,
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
• odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
• daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnos u 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 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 osnovu javnih ovlasti, osim
kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
• osniva učeničke klubove i udruge,
• odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom,
• odlučuje o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,
• odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
• odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti iznad
100.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost osnivača,
• odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, uz prethodnu suglasnost
osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
• bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
• daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi,
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predlaže osnivaču statusne promjene,
predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole,
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
odlučuje o namjeni sredstava koja uplaćuju roditelji odnosno učenici,
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim statutom i drugim općim
aktima Škole.

Članak 49.
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 50.
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 prema općim propisima obveznog
prava.
Članak 51.
Član Školskog odbora razrješava se članstva u Školskom odboru:
• ako sam zatraži razrješenje (podnese ostavku),
• na prijedlog ravnatelja,
• kada mu kao nastavniku ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
• kada 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
• kad 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,
• kada je lišen prava na roditeljsku skrb,
• 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,
• u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora pokreće Školski odbor ili prosvjetna inspekcija, a o
razrješenju odlučuje tijelo koje ga je imenovalo.
O razrješenju člana Školskog odbora iz članka 28. stavka 3. podstavak 1. odlučuje Nastavničko vijeće, iz
članka 28. stavak 3. podstavak 2. odlučuje Vijeće roditelja, iz članka 28. stavak 3. podstavak 3. odlučuje
osnivač, a o razrješenju člana Školskog odbora iz članka 28. stavka 4. ovoga Statuta odlučuje Radničko
vijeće odnosno radnici Škole.
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.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 28. ovog statuta prijevremeno prestane mandat provode
se dopunski izbori.

13

Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema prethodnom
stavku 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.

Članak 52.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne obavlja poslove
iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga obavlja na način koji
onemogućuju redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
Nadležno tijelo državne uprave u Županiji dužno je raspustiti Školski odbor u slučajevima utvrđenim
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Djelatnost Školskog odbora u tom slučaju
obavlja imenovano povjerenstvo koje svoje ovlasti ostvaruje sukladno Zakonu.
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 načina
koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.
6. 2.

RAVNATELJ
STATUS RAVNATELJA

Članak 53.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 54.
Ravnatelj obavlja poslove:
• predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,
• predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole, uz prethodno
mišljenje Vijeća roditelja,
• na prijedlog Nastavničkog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, prosljeđuje
Školskom odboru Školski kurikulum na usvajanje,
• osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima putem mrežnih stranica
Škole,
• dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnji plan i program
rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
• predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i plan nabave,
• organizira i vodi poslovanje Škole,
• 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,
• sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
• provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela ako nisu u suprotnosti sa
zakonom,
• obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra da su
nezakonite,
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potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za
provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Škole,
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,
sklapa ugovore o radu s radnicima,
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,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa,
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za njihovu
sigurnost,
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu (e-Maticu),
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 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,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
u okviru svoje nadležnosti, razmatra prijedloge Vijeća roditelja i pisano ga o tome izvještava,
u najkraćem mogućem roku obavještava Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za
Školu,
odlučuje o prigovoru izjavljenom na izrečenu pedagošku mjeru opomena, ukor i opomena pred
isključenje,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,
izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog
odbora,
izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela,
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te
o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna,
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u radu i
ustrojstvu Škole,
podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole najmanje jednom
godišnje osnivaču i Školskom odboru,
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
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zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja,
imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
skrbi da se prikupljanje, obrada i korištenju osobnih podataka učenika,
roditelja/skrbnika učenika i radnika Škole obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih
podataka i drugim važećim propisima,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru,
obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole, te poslove za koje izrijekom
zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole, te
sukladno tome donosi potrebne odluke.
NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Članak 55.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. uvjete propisane 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 godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 56.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor, najkasnije 3 mjeseca prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
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) ni duži od petnaest (15) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku „Za
natječaj za ravnatelja-ne otvarati“, te rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatima
imenovanja, a koji ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
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.
PROGRAM RADA
Članak 57.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, budžet/financijski
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plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom
razdoblju.

POPIS ISPRAVA- DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 58.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih 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.
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.
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat može
priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i
iskustvo rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja,
priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje (koji mora sadržavati sve što je navedeno u članku 57.
ovoga Statuta).
PREGLEDAVANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE I UTVVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI
UVJETA
Članak 59.
Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole iste se urudžbiraju neotvorene odnosno
datum prijema, klasa i urudžbeni broj stavljaju se na zatvorenu kuvertu.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja
te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 58. ovoga
Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE
Članak 60.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se
na sjednici Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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
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ustanove ili
pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku neovisno o 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. iskustva na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije - 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor
vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :

1 bod
0 bodova (bez dokaza)
2. osnovne digitalne vještine:
1 bod
0 bodova (bez dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije:
1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine,
iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj
vrednovanja sve tri dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
LISTA KANDIDATA
Članak 61.
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 Nastavničkom 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 Nastavničkom 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 3. 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.
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Iznimno od stavka 5. ovoga 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.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 62.
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 Nastavničkog vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika
kandidati s liste predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima
postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja
djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste
za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje
diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje
ih je imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 63.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata 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 Nastavničkog 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.
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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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu
(zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili
Skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji
su utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 64.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno Skup (zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 62. stavaka 7. i 8.
ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru
da kod
imenovanja ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema
stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa
(zbora) radnika, a dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon
održane sjednice Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 65.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i
Skupa (zbora) radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i s liste
završe s predstavljanjem programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski
odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova, donosi
odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti
i obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora. Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije
suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako
ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i
ovog Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan
odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za
imenovanje ravnatelja.
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SPRIJEČAVANJE OPSTRUIRANJA IMENOVANJA RAVNATELJA
Članak 66.
Ukoliko sjednicu Školskog odbora iz članka 65. ovoga Statuta ne sazove predsjednik Školskog
odbora u utvrđenom roku, tada se ista mora održati u slijedeća 24 sata, a dužan ju je sazvati i voditi
zamjenik predsjednika Školskog odbora. Ukoliko to ne učini zamjenik predsjednika Školskog
odbora tada se sjednica bez odgode mora održati u slijedeća 24 sata, a saziva ju i vodi član Školskog
odbora redoslijedom starosti.
U slučaju nemogućnosti donošenja odluke o imenovanju ravnatelja zbog opstruiranja postupka od
strane pojedinog člana Školskog odbora, Školski odbor je dužan poduzeti sve potrebne zakonske
radnje koje će omogućiti da se postupak imenovanja ravnatelja okonča u zakonom predviđenom
roku.
U svezi stavka 2. ovoga članka, Školski odbor može, između ostaloga, od Školskog tijela ili Osnivača
zatražiti da provede postupak razrješenja i imenovanja novog člana Školskog odbora, umjesto člana
koji opstruira imenovanje ravnatelja Škole.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 67.
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
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 68.
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.
PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
Članak 69.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
- smrću,
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- 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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 70.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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. Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u stavku 2. podstavak
1. ovog članka s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog članka, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od ravnatelja da
se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog
stavka, članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog članka 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.
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 71. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, a u roku od
30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.
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VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 71.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u
drugim slučajevima:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
• kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
• kada ravnatelj bude razriješen,
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika ili
stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti iz članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba kojoj je
suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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 nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o radu
mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.
Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u postupku i rokovima
utvrđenim ovim člankom Statuta.
7.

STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE

Članak 72.
Stručna tijela Škole su: Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Razrednik i Strukovni aktivi.
7.1. NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 73.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika
te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
• predlaže u suradnji s ravnateljem Školski kurikulum,
• sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole,
• skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
• 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, samo ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke
• donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
• organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
• predlaže imenovanje razrednika,
• predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
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odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije nastavljanjem
obrazovanja ili polaganjem ispita,
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno
promjenom obrazovnog programa,
• sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,
• odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
• imenuje povjerenstva za polaganje ispita,
• utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
• određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
škole,
• zauzima stajalište u postupku imenovanja ravnatelja Škole te se pisanim zaključkom očituje
Školskom odboru o tome sukladno odredbama Statuta Škole,
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
• odlučuje o pohvalama,
• izriče pedagošku mjeru opomene pred isključenje, te odlučuje o njenom ukidanju
• predlaže ravnatelju pedagošku mjeru isključenja iz Škole,
• obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloga većinom glasova prisutnih članova javnim
glasovanjem, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
U slučaju spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog suradnika koji
će predsjedavati sjednici Nastavničkog vijeća u vrijeme njegove izočnosti.
•

7.2. RAZREDNO VIJEĆE
Članak 74.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 zadaća,
• utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog, predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,
• surađuje s vijećem učenika,
• utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika,
• surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
• brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu
surađuje s razrednikom,
• odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
• predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
• izriče pedagošku mjeru ukor za koje je ovlašteno,
• skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
• utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
• obavlja i druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
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Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog, voditelj smjene i ravnatelj Škole.
7.3.

RAZREDNIK

7.4.

STRUKOVNI AKTIVI

Članak 75.
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 i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu,
• skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije,
• saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,
• podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,
• izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika,
razrednog odjela u učenju i vladanju,
• poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza,
• predlaže ocjenu učenika iz vladanja,
• izračunava i priopćuje učeniku opći uspjeh,
• skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
• organizira roditeljske sastanke,
• vodi zapisnike svih razrednih i nastavničkih, roditeljskih sastanaka, te individualnih razgovora
s roditeljima,
• skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj obradi,
• pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
• predlaže pedagoške mjere i odlučuje o izricanju i ukidanju pedagoške mjere opomena,
• odgovara za rad i pravodobno izvršenje svojih i obveza Razrednog vijeća,
• obavlja i druge poslove sukladno ovim Statuom i drugim općim aktima Škole.

Članak 76.
Škola ima strukovne aktive.
Strukovne aktive Škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih
predmeta. Strukovni aktivi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem izvođenju
nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta.
Članak 77.
Strukovni aktivi rade na sjednicama.
Sjednicu strukovnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj strukovnog skupa, kojeg na prijedlog
ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće.
Na rad strukovnih aktiva odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu stručnih tijela.
Strukovni aktiv obavlja:
• stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i
ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu,
• predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,
• vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature.
Strukovni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka Nastavničkog vijeća.
Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela, a njihov djelokrug i
način rada uređuje se odlukom o osnivanju.
Strukovni aktiv skrbi i odgovara za programe struke. Voditelj je odgovoran za rad strukovnog aktiva.
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8.

TAJNIK ŠKOLE

Članak 78.
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.
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 Škole obavlja poslove koje propisuje ministar.

9.

RADNICI

Članak 79.
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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
Način evidencije radnog vremena za radnike Škole iz stavka 1. ovoga članka propisuje Ministar.
Članak 80.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i
usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika, stručnih
suradnika i ravnatelja.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje
dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Ministar znanosti i obrazovanja propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Razdoblja privremene nesposobnosti radnika za rad iz stavka 1. ovog članka, korištenje rodiljnog ili
roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa ne uračunavaju se u rokove za stjecanje prava iz
stavka 4. ovoga članka.
Članak 81.
Licencija za rad u Školi je javna isprava kojom se dokazuju potrebne razine općih i stručnih
kompetencija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.
Prvom licencijom za rad nastavnika i stručnih suradnika smatra se isprava o položenom stručnom
ispitu.
Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost licenciju obnavljati svakih pet godina.
Postupak licenciranja provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a ministar
propisuje program, postupak i način stjecanja, izdavanja i obnavljanja licencije za rad nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja te prava i dužnosti koje proizlaze iz stavka 1. ovog članka.
Članak 82.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, pod zakonskim aktima i
općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano opunomoći.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, pod zakonskim aktima, općim
aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada Škole.
Članak 83.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.
10.
10.1.

UČENICI

UPIS UČENIKA, STATUS I PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA
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Članak 84.
Škola obavlja upis učenika na temelju odluke o upisu koju donosi Ministar za svaku školsku godinu,
temeljem prijedloga Škole i suglasnosti osnivača.
Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa
srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu.
Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima izrađuje Ministarstvo.
Odluku o upisu, čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima,
za svaku školsku godinu donosi ministar.
Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih škola
propisuje ministar Pravilnikom.
Škola objavljuje javni natječaj za upis učenika u prvi razred, uvažavajući kriterije koje utvrđuje Ministar.
Natječaj za upis učenika u prvi razred Škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama
Škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa
u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.
Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim
uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar.
Članak 85.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred Škole može se upisati
učenik do navršenih 18 godina života, a uz odobrenje Ministarstva učenik stariji od 18 godina.
Članak 86.
Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju odluke Školskog
odbora, putem natječaja, koji se objavljuje sukladno Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja
srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 87.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je završio osnovno ili je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući
razred samo 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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave o inozemnom obrazovanju
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i
izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj
školi.
Rješenjem iz stavka 5. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju
inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
Članak 88.
Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.
U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje Školski odbor na
prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 89.
Učeniku prestaje status redovitog učenika:
• na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
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kada se ispiše iz Škole,
kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
upisanoga obrazovnog programa ali nije položio državnu maturu, odnosno
izradio ili obranio završni rad.
Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status redovitog
učenika najviše za dvije godine.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
• iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
• bolest učenika,
• roditeljstvo učenika,
• kategoriziranost sportaša prema Zakonu o sportu.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je produžen status
redovnog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje iste kvalifikacije.
Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih i prijedlog stručnog tijela Škole (Nastavničkog vijeća), na temelju kojih će donijeti
odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika, odnosno polaznika.
Članak 90.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno
prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog
polugodišta.
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.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi,
odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi
Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz
poštovanje propisanih pedagoških standarda.
Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a
sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje Nastavničko
vijeće.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će drugu školu o
obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana prijepis
ocjena.
Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam (7) dana od
dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti promjena upisanog
programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, ako
učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj program u
Školi i toj školskoj godini.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda srednje škole
može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni
program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka Škola nije popunila sva
slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik
upisuje.
Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj knjizi zaključuje
posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 91.
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u
trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
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Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa
nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih
ispita koje određuje Nastavničko vijeće.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar Pravilnikom.
Članak 92.
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda
srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50
zaokruženo na dvije decimale.
Članak 93.
Škola, ako organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, obvezna je do
15. lipnja tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama programe obrazovanja za
stjecanje više razine kvalifikacije.
Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine
podnijeti Nastavničkom vijeću Škole pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti
izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora
položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti vezane uz
nastavak obrazovanja.
Ovisno o broju utvrđenih razlikovnih i/ili dopunskih ispita, učenik se može odmah integrirati u razredni
odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, ili tijekom prve školske godine
polagati samo razlikovne i/ili dopunske ispite te se u drugoj školskoj godini integrirati u razredni odjel i
redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, o čemu odluku donosi Nastavničko
vijeće.
Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu putem
upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za obrazovanje i Škole.
Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje prijavnicom koja je dostupna na mrežnim
stranicama Ministarstva i Škole.
Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje Nastavničko vijeće, a iste je
Škola dužna do 30. rujna tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama kao i raspored
organizacije odgojno-obrazovnog rada.
Članak 94.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza polaganja
manjeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita započet će s redovitim pohađanjem nastave razreda u
kojem nastavlja obrazovanje nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. ožujka tekuće
školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 2. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite ne
može s uspjehom završiti razred u kojem je nastavio obrazovanje odnosno gubi pravo nastavka
obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovnoga učenika i ne može nastaviti obrazovanje za
višu razinu kvalifikaciju u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi i u
razrednu knjigu razrednoga odjela u kojemu nastavlja obrazovanje.
Članak 95.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikaciji i kojem je određena obveza polaganja većeg
broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice, u prvoj će
školskoj godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog pohađanja nastave.
Za učenika iz stavka 1. ovoga članka, Škola će organizirati konzultativno-instruktivnu nastavu koju je
učenik dužan pohađati.
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Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u organiziranoj nastavi iz stavka 2. ovoga članka ne
može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite
do 31. kolovoza tekuće školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite, gubi
pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika i ne može nastaviti
obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu
obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi i u knjigu
evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka položi razlikovne i/ili dopunske ispite, u drugoj
školskoj godini će se integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja
obrazovanje.
Članak 96.
Ako učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije zbog opravdanog razloga ne pristupi
razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti naknadno
polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije pristupio ispitu.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti razlikovnim i/ili dopunskim ispitima obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti jer će se u protivnom smatrati
da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti, polagat će razlikovne i/ili dopunske
ispite u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg razreda, ako nije položio
sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda.
Učenik može u jednome danu polagati najviše tri ispita.
Ispit iz jednoga nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim
nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ispitno povjerenstvo čine tri (3) člana koje imenuje ravnatelj, a to su:
- predmetni nastavnik,
- nastavnik istog ili srodnog predmeta,
- razrednik ili njegov zamjenik.
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva, ravnatelj imenuje drugog člana povjerenstva iz reda
Nastavničkog vijeća.
Na zahtjev učenika ravnatelj može donijeti odluku o izuzeću predmetnog nastavnika iz ispitnog
povjerenstva ako ocijeni da je zahtjev učenika opravdan.
Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom glasova, a član
povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Članak 97.
Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske godine u kojoj je
prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije
školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Ako učenik iz stavka 1. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili dopunske ispite
koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja
prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
Članak 98.
Učenici Škole imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim na
temelju Zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
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Članak 99.
Prava učenika su:
sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu,
pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
pravo na pomoć drugih učenika Škole,
pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskim tijelima,
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada,
raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada,
birati i biti biran za predsjednika razrednog odjela,
birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika,
sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza,
te davati
mišljenja o primjeni odgojnih mjera,
davati mišljenje o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika.
Članak 100.
Obveze učenika su :
redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,
savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima
Škole,
poštivati i ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih radnika Škole koje
su u skladu sa zakonom, ovim Statutom i kućnim redom,
skrbiti i promicati humane odnose među učenicima,
čuvati školsku imovinu, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, a
posebno udžbenike,
ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih učenika,
nastavnika i drugih radnika Škole, kao i ugled Škole u cjelini,
poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se pravila kućnog reda, ovog Statuta i drugih
akata Škole,
sudjelovati u radu Vijeća učenika.
pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Članak 101.
Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati liječničkom
potvrdom ili 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 li 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 epotvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi, najkasnije u roku od 7 dana od početka izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana, a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 102. ovoga Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Članak 102.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može odobriti:
• nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog najkasnije
neposredno prije početka nastavnoga dana
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razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na dan kada dijete treba
izostati
• ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva podnesenog
najkasnije 3 dana prije izostanka
• Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama članka
101. i 102. ovog Statuta.
•

Članak 103.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu, ne izvršava druge školske obveze ili je
prestane pohađati a o razlozima izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik
će zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima neredovitog
pohađanja ili nepohađanja nastave.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
O učenicima koji ne pohađaju Školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti
pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.
Učenik mora prisustvovati na 95% sati nastave iz strukovnih predmeta koji su
usklađeni sa Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske, bez obzira na razloge
izostanka da bi stekao pravo na izdavanje potvrdnica o savladanom programu u
skladu s Pravilnikom.
Na kraju obrazovnog razdoblja, učeniku se izdaje potvrdnica o savladanom
programu u skladu sa Pravilnikom, koja mu služi kao temelj ishođenja
odgovarajućih ovlaštenja. Učenici koji izostanu sa ove nastave (više od 5%),
upućuju se na samostalno i o svom trošku, pohađanje tečajeva za savladavanje
propisanih sadržaja, nakon kojih će im biti izdana odgovarajuća potvrda.
Škola će održavati potrebne tečajeve, po tržišnim cijenama.
Članak 104.
Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama za svaki
nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja
učenika. Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba provede, a roditeljima ukazati na činjenicu da
su učenici upoznati sa svojim obvezama.
Temeljem praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta
utvrđuje nastavnik 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 obrazovanoj skupini na kraju nastavne godine.
Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
Članak 105.
Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj
aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili
trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim
nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke.
Odluku o oslobađanju učenika donosi nastavničko vijeće na prijedlog liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave
određenog nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u
javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.
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Članak 106.
Redovni učenici sa statusom 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.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje
Nastavničko vijeće.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su sportaši u natjecateljskim
kategorijama sudjelovanje na sportskim natjecanjima i sportskim pripremama,
na državnoj razini.
Učenici iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode
prema posebnom nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo.
Članak 107.
Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva puta.
Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki razred upisati
dva puta.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može upisati isti
razred i više od dva puta, uz suglasnost ministra.

10.2.

VIJEĆE UČENIKA

Članak 108.
U Školi se osniva Vijeće učenika.
Vijeće učenika čine predstavnici svih razrednih odjela Škole.
Učenici svakog razrednog odjela biraju svoga predstavnika u Vijeće učenika
javnim glasovanjem. Postupkom izbora rukovode razrednici razrednih odjela.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj, koji rukovodi radom konstituirajuće sjednice do
izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika.
Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj
glasova prisutnih članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za predstavnika učenika ne može biti biran učenik kojemu su izrečene odgojne
mjere.
O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
Članak 109.
Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Školi.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kad se odlučuje o
pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
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Članak 110.
Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik pedagog, a mogu
sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća ali bez
prava odlučivanja.
O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi
predsjednik.
Pedagog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad učeničkog Vijeća.
Članak 111.
Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno
izabran.
Članak 112.

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,
• predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih,
• 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 određene ovim statutom i drugim općim aktima.
10.3.

SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA I PRAVA UČENIKA

Članak 113.
Škola je dužna voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika stvarajući uvjete za zdrav mentalni i
fizički razvoj učenika, te osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju.
Škola mora sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja, te voditi evidenciju o neprihvatljivim ponašanjima
učenika i posebno brigu voditi o sigurnosti učenika.
Pratiti i brinuti se za zdravstveno stanje učenika, kao i socijalne probleme i pojave kod učenika i po
potrebi obavještavati nadležne institucije-liječnike primarne zaštite, roditelje i tijela socijalne skrbi.
Članak 114.
Zaposleni u Školi, a posebno nastavnici i stručni suradnici dužni su u cilju zaštite prava učenika prijaviti
ravnatelju svako kršenje prava učenika posebno ako su primijećeni oblici tjelesnog i duševnog nasilja,
spolnog i svakog drugog zlostavljanja, zanemarivanja ili izrabljivanja učenika.
Način postupanja zaposlenih i način prijave kršenja prava učenika utvrdit će Ministar posebnim
provedbenim aktom.
11.
11.1.

ISPITI

ISPIT PRED POVJERENSTVOM
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Članak 115.
Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, kao i ocjena iz
vladanja utvrđuje se javno u razrednom odjelu odnosno obrazovnoj grupi na
kraju nastavne godine.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno razrednika,
ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo
u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana
od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Članak 116.
Povjerenstvo iz članka 115. stavka 3. ovoga Statuta ima tri člana, koje određuje Nastavničko vijeće, a čine
ga:
• predmetni nastavnik (ispitivač)
• nastavnik istog ili srodnog predmeta (član povjerenstva)
• razrednik (predsjednik).
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili
srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita, odnosno ako su toga
dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi
Povjerenstva mogu biti i drugi članovi Razrednog vijeća.
Ukoliko članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom glasova.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za svako
pitanje i konačna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva. Donesenu ocjenu predsjednik
Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim
Povjerenstvom.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz
najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad iz članka 118. stavka 1. ovoga
Statuta.
Članak 117.
Na zahtjev učenika ili roditelja učenika iz stavka 3. članka 115., Nastavničko vijeće može donijeti odluku
o izuzeću predmetnog nastavnika iz ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev učenika ili roditelja
opravdan.

11.2. DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 118.
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 Nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
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Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
11.3. POPRAVNI ISPIT
Članak 119.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan
(1), a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje
popravnog ispita.
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.
Članak 120.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole.
Članak 121.
Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj
rok i ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga,
obvezan je najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima
spriječenosti. U protivnom primjenjuje se stavak 1. ovog članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima
spriječenosti, polaže popravni ispit u zasebnom roku, kojeg odredi ravnatelj
vodeći računa da to u pravilu bude do završetka tekuće školske godine.

Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge ne pristupanju ispita iz stavka 2.
ovog članka.

Članak 122.
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,
određuje Razredno vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 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.
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Članak 123.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj imenuje tri člana i to:
predmetnog nastavnika, nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.
U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je
jedini nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s
posla na dan održavanja popravnog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene
osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi
povjerenstva za popravni ispit mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi
većinom glasova, a član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na
izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi
Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je neposredno priopćiti
učeniku.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti
polaganje ispita pred novim povjerenstvom.
Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi
status učenika.
Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
11.4. PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT
Članak 124.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti
ocijenjen iz jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
• bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,
• obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
• razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,
• drugi opravdani izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće,
• isključenje učenika iz Škole
Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, putem
protokola, a opravdanost svog zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne
zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni u podstavku 1., te potvrdama
nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz podstavka 2. i 3. stavka 2. ovoga
članka.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Nastavničkom vijeću, a izostao je kako je
navedeno u stavku 2. ovoga članka, razrednik obvezno saziva Razredno vijeće na
kojem svaki predmetni nastavnik analizira izostanke sa nastave svoga predmeta.
Ukoliko predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog
predmeta 30% ili više nastavnih sati od ukupnog broja sati propisanih važećim
nastavnim planom i programom, te da neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi
zahtjev Nastavničkom vijeću, za upućivanje učenika na polaganje predmetnog
ispita. Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, zahtjev Nastavničkom
vijeću podnosi razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Nastavničko vijeće na obrazloženi
prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada je riječ o
razrednom ispitu.
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Članak 125.
Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i
daroviti učenici koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili
usporedo svladavaju još jedan obrazovni program.
Članak 126.
Učenik kojemu je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja razrednog ispita,
razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Članak 127.
Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu 15 dana prije završetka nastavne
godine.
Predmetni ili razredni ispit za svakog učenika pojedinačno može trajati najdulje 15 dana.
Vrijeme polaganja određuje Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.
Ukoliko postoje opravdani razlozi koji onemogućavaju polaganje u roku iz stavka
1. ovoga članka, Nastavničko vijeće odredit će naknadno vrijeme polaganja
uvažavajući te razloge.
Članak 128.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz predmetnog ispita ima pravo
u roku od dva (2) dana od zaključene ocjene podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita
pred Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita iz stavka 2. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Razredni ispit polaže se pred povjerenstvom od tri člana koje imenuje Nastavničko vijeće, u sastavu:
predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja razrednog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na
drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za razredni ispit
mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku i ocjena
povjerenstva je konačna.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
Članak 129.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi predmetnom ili
razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti zbog
kojih nije pristupio ispitu.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge ne pristupanja ispitu iz stavka 1. ovog
članka.
11.5. RAZLIKOVNI ILI DOPUNSKI ISPITI
Članak 130.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
• učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog program koji se
sadržajem i opsegom razlikuje,
• učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili obrazovni
program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
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• učenici koji polažu prekvalifikacije,
• učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje Nastavničko vijeće,
osim za učenike iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju Ministarstva.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj škole izdaje rješenje svakom učeniku pojedinačno.
U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite, te rokove u
kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.
11.6.

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA I DRŽAVNA MATURA

Članak 131.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika u strukovnim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri
godine, završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole.
Učenici iz stavka 1. ovoga članka mogu polagati i ispite državne mature koji su prvi razred srednje škole
upisali počevši od školske godine 2006./2007.
Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa
Školom.
Pripremne i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u Školi provodi školsko
ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj škole te šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan član
ispitni koordinator.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u elektroničkom obliku vodi Središnji registar
državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, predmetima
s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenim na ispitima državne mature te drugi podaci
značajni za državnu maturu. Sadržaj registra propisuje ministar.
Sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada propisuje
ministar.
Iznos novčane naknade za polaganje ispita državne mature za pojedine kategorije pristupnika
utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske i predstavlja namjenski prihod.
12. POHVALJIVANJE I NAGRAĐIVANJE UČENIKA
12.1.

POHVALE I NAGRADE

Članak 132.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje mogu
biti pohvaljeni i nagrađeni.
Cilj pohvala i nagrada je poticanje učenika u ostvarivanju dobrih rezultata i isticanju.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, stručna tijela Škole, te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupno i sl.
Članak 133.
Pohvale su:
• pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
• usmene pohvale
• priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 134.
Nagrade su:
• knjige, umjetnine, albumi, fotografije i sl.,
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•
•

sportski rekviziti, alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrument
i sl.
novčane nagrade

Pohvale i nagrade učenicima izriču:
• usmenu pohvalu razrednik
• pisanu pohvalu daje Razredno vijeće
• nagradu dodjeljuje Nastavničko vijeće

Članak 135.

Članak 136.
O pohvalama i nagradama Škola vodi posebnu evidenciju.
Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima (matična knjiga ili
druga matična dokumentacija) prema posebnom aktu ministra.
Članak 137.
Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Škole (posebni fond za nagrade učenicima) za
tekuću školsku godinu.

Članak 138.
Pobliže odredbe i o kriterijima i načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Školski odbor na
prijedlog Nastavničkog vijeća.
12.2.

PEDAGOŠKE MJERE

Članak 139.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i nasilničkog
ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u
upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom postupku.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu
prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju
pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga
razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da se ne želi očitovati),
odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom
pozivu na razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
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Članak 140.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka od
blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez prethodnog
izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu skrb o
čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Članak 141.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku u
pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Članak 142.
Pojedinačni akti kojim se izriče pedagoška mjera mora sadržavati uputu o pravnom lijeku.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje
učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana
izricanja pedagoške mjere.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenje iz Škole učenik odnosno roditelj učenika može izjaviti
žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
O žalbi iz stavka 3. ovog članka odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 143.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8
dana
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

13.

RODITELJI I SKRBNICI

Članak 144.
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.
Članak 145.
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.
Članak 146.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke
učenika pravodobno opravdavati.
Članak 147.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti o ponašanju učenika izvan Škole
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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 148.
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.
Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima nastavnim
planom i programom i Školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stanicama 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.
U skladu s odlukom školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe, školskih izleta i ekskurzija, priredaba i natjecanja,
oštećenja namještaja i ostale imovine Škole i dr.

13.1.

VIJEĆE RODITELJA

Članak 149.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela Škole.
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.
Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja se glasovanjem na sastanku
razrednog odjela. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
roditelja.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
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 150.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici
su dužni u roku do tri dana izbora dostaviti ravnatelju posredstvom pedagoga.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.
Članak 151.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira predsjednik i
zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.
Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se javnim glasovanjem. Glasovanje je javno, dizanjem
ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova prisutnih
članova Vijeća.
Članak 152.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
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• ako sam zatraži razrješenje,
• ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
• ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način utvrđen
člankom 51. ovoga Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja učenika prvih
razreda.
Članak 153.
Vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
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 neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
• razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
• predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
• raspravlja o uspjehu učenika na kraju nastavne, odnosno školske godine i predlaže mjere za
poboljšanje uspjeha učenika,
• predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenika, posebice neispričanih sati,
• predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
• predlaže svog člana u Školski odbor,
• zauzima stajalište u postupku imenovanja ravnatelja Škole te se pisanim zaključkom očituje
Školskom odboru o tome sukladno odredbama Statuta Škole,
• raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama
ovog Statuta određeno drukčije.
Članak 154.

O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća kojega odredi predsjednik.
U radu Vijeća roditelja obvezno sudjeluje pedagog, a mogu sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba
pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
Pedagog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad Vijeća roditelja.

14.

RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 155.

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 156.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o
provođenju i 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 pravo 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. ovog članka.
Članak 157.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
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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
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.
Članak 158.
Štrajk u Školi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorom.

15.

JAVNOST RADA

Članak 159.
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 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.
Pri ostvarivanju javnosti rada Škole obvezno se treba pridržavati propisa kojima se uređuje pravo na
pristup informacijama i propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole, sredstvima javnom
priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole kojeg ravnatelj ovlasti.

16.

POSLOVNA TAJNA

Članak 160.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
• podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi,
• dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
• podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
• 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 ili koje kao takve odredi
ravnatelj.
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.
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Članak 161.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se u
skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka i drugim propisima.
Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih
roditelja/skrbnika te radnika Škole, provodili u skladu propisa navedenih u stavku 1. ovoga članka,
Škola je obvezna izraditi cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite osobnih podataka kojim će se,
između ostaloga, na odgovarajući način urediti načela obrade osobnih podataka, pravni temelj za
prikupljanje i obradu osobnih podataka, način prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka,
prava ispitanika, uvjeti privole, obveze Škole kao voditelja obrade osobnih podataka, obrada
posebnih kategorija osobnih podataka, informacije i pristup osobnim podacima, ispravak i brisanje,
pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, sigurnost obrade te
organizacijska, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka, odnosi voditelja i izvršitelja obrade,
evidencija aktivnosti obrade, imenovanje službenika za zaštitu podataka, prijenosi osobnih
podataka, te druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka
pojedinaca fizičkih osoba čiji se osobni podaci koriste.

Članak 162.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se
ostvaruje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima
donesenim temeljem tog zakona.

17.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA

Članak 163.
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 164.
Nastavnici su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša,
odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Članak 165.
Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio godišnjeg
plana i programa rada Škole.

18.

IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 166.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.
Članak 167.
Sredstva za rad Škola ostvaruje kroz prihode iz državnog proračuna i iz proračuna osnivača, obavljanjem
osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava
obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
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Članak 168.
Škola za svaku godinu donosi godišnji financijski plan do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu, koji
mora biti usklađen s državnim proračunom i proračunom osnivača.
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 169.
Polugodišnji obračun financijskog plana za tekuću godinu i godišnji obračun financijskog plana (završni
račun) za proteklu godinu, na prijedlog ravnatelja donosi Školski odbor.
Polugodišnji i godišnji obračun (izvještaj) iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj
je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Završni račun objavljuje se na web stranici Škole.

Članak 170.
Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
Članak 171.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom, odnosno odlukom Osnivača.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u
skladu s odlukom Osnivača.

19.

RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 172.
Školski odbor, Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljnjem tekstu:
Vijeće) rade na sjednicama.
Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik vijeća pozove
na sjednicu.
Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada
Škole.
Članak 173.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.
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.
20.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
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Članak 174.
Opći akti Škole su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način
uređuju odnosi u Školi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 175.
Pored Statuta Škola ima ove opće akte:
Pravilnik o radu,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Pravilnik o zaštiti od požara,
Pravilnik o računovodstvu,
Pravilnik o obrazovanju odraslih,
Pravilnik o radu Školske knjižnice,
Poslovnik o radu Školskog odbora,
Poslovnik o radu stručnih i drugih tijela,
Kućni red,
Poslovnik kvalitete,
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka,
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
ostale opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu,
propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 176.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora, te
stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.
Inicijativa se podnosi ravnatelju Škole.
Članak 177.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči, osim
ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.

Opći akti primjenjuj se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako donesenim aktom nije kao
dan početka primjene određen neki kasniji dan.

Opći akti objavljuju se na mrežnoj stranici Škole ako je to zakonska obveza ili
prema prethodnoj odluci Školskog odbora.

Članak 178.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku koji ima pravni interes, omogućiti uvid u opće
akte ili njihovu kraću uporabu.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Članak 179.
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 određenim činjenica ili istekom određenog roka.

21.

NADZOR

Članak 180.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave sukladno zakonskim
odredbama.
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Članak 181.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 182.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Članak 183.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
22.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 184.
Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje
nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

Članak 185.
Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se kao u postupku za njegovo donošenje.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Članak 186.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut POMORSKE ŠKOLE, Split (Klasa: 012-03/1601/01; Ur.broj: 2181-79-16-01-5, od 27. listopada 2016. godine) i Izmjene i dopune Statuta POMORSKE
ŠKOLE, Split (Klasa: 012-03/17-01/01; Ur.broj: 2181-79-17-07-3/2, od 6. ožujka 2017.).
KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2181-79-19-07-1
Split,
_____________

Predsjednik Školskog odbora
_______________________
_
Toni Meštrović, dipl.ing.

Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine
Klasa: __________________; Ur.broj: _____________________, od _________________ .
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana _____________ godine,
te je tim danom stupio na snagu.

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2181-79-19-01Split,
______________

Ravnatelj:
___________________
Dragan Pavelin, dipl.ing.
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PRIJEDLOG STATUTA
Na temelju 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, 152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor
Srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin Trogir, uz prethodnu suglasnost osnivača
Splitsko-dalmatinske županije klasa: ___________urbroj: __________od________, na sjednici
održanoj dana ____________donio je
S T A T U T

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE BLAŽ JURJEV TROGIRANIN
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga
pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Srednje strukovne škole Blaž Jurjev
Trogiranin Trogir (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe
oba spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službu.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060156719.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
(2) Škola je pravni sljednik Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja „Trogirski partizanski
odred“ Trogir.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je: Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin.
(2) Sjedište Škole je u Trogiru, Ulica dr. Franje Tuđmana 1.
(3) Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.
ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
(1) Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
(2) Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.
PEČATI I ŠTAMBILJI
(1) U radu i poslovanju Škola koristi:

Članak 6.

1.

(2)
(3)
(4)
(5)

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 36 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. pečat okruglog oblika, promjera 26 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
4. štambilj pravokutnog oblika, veličine 35 x 65 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole, te
oznake i tekst sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečati iz stavka 1. toč. 2. i 3. ovoga članka koriste se za redovito administrativnofinancijsko poslovanje.
Štambilj se koristi za uredsko poslovanje Škole.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE

Članak 7.
(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 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 on pisano opunomoći.
(3) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
DJELATNOST
Članak 9.
(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.
(2) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje
stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja
strukovnog obrazovanja.
(3) U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:
- za područje rada elektrotehnika za zanimanja: elektromehaničar, elektrotehničar.
- za područje rada brodogradnja za zanimanja: brodograditelj metalnog broda, instalater
brodskih instalacija, brodomehaničar, brodograditelj.
- za područje rada ugostiteljstvo i turizam za zanimanja: konobar, kuhar, hotelijerskoturistički tehničar.
- za područje rada strojarstvo za zanimanja: obrađivač odvajanjem čestica, strojarski
tehničar, mehaničar, tokar, strojobravar, monter i obrađivač rezanjem i deformacijom,
automehaničar, autolimar, bravar, plinoinstalater, vodoinstalater, računalni tehničar u
strojarstvu, instalater grijanja i klimatizacije, CNC operater/CNC operaterka.
- u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija za stjecanje kvalifikacije
strojarski računalni tehničar.
- Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za slijedeće obrazovne programe:
- programi za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: elektromehaničar,
elektrotehničar, brodograditelj metalnog broda, instalater brodskih instalacija,
brodomehaničar, konobar, kuhar, hotelijersko-turistički tehničar, obrađivač odvajanjem
čestica, strojarski tehničar, mehaničar, tokar, strojobravar, monter i obrađivač rezanjem i
deformacijom, automehaničar, autolimar, bravar, plino i vodoinstalater, računalni tehničar
u strojarstvu, instalater grijanja i klimatizacije.
- programi za stjecanje niže stručne spreme za zanimanja: monter strojeva i konstrukcija,
pomoćni brodomonter, zavarivač REL postupkom, zavarivač MAG postupkom, zavarivač
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plamenom, žljebač rezač plamenom-brusač, ravnač rezač plamenom, monter električnih
strojeva, monter niskonaponskih instalacija, pomoćni kuhar – konobar, pomoćni kuhar,
pomoćni konobar, sobarica.
- programi osposobljavanja za osnovne poslove dizaličara.
(4) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(5) Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA
Članak 10.
Odgoj i obrazovanje iz članka 9. ovoga statuta ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog
kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
(2) Školski kurikulum Škola donosi na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog
kurikuluma i nastavnih planova i programa, kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i
športa (u daljnjem tekstu: ministar). Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni
plan i program Škole o izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
(3) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja
vijeća roditelja školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće školske godine.
(4) 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 07. listopada tekuće školske godine.

(5) 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 svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja
lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.
Članak 13.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
1. planiranje i programiranje rada,
2. poučavanje i podršku poučavanja,
3. postignuća učenika, odnosno polaznika,
4. materijalni uvjeti,
5. ljudski potencijal,
6. profesionalni razvoj zaposlenika,
7. međuljudski odnosi u Školi,
8. rukovođenje i upravljanje,
9. suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 14.
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Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 13. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
> 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
> 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
> 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
> 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog
vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih
predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Članak 15.
Škola je dužna osigurati stručne i materijalne uvjete za provedbu praktične nastave i vježbi za
svoje učenike i odrasle polaznike.
RADNI TJEDAN
Članak 16.
(1) Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene, u skladu s godišnjim planom i
programom rada.
(2) Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.
IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 17.
(1) Nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, Škola izvodi na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu.
(2) Godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i
kurikulumom, pritom ukupan broj tjednih sati ne smije prelaziti 40.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 18.
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, pod uvjetima i
na način utvrđen čl. 38. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 19.
(1) Nastava se u Školi organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednim odjelima i
odgojno-obrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu i
provedbenim propisima.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 20.
(1) U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i
interesa učenika.
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(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom,
godišnjim planom i
programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
Školi.
Članak 21.
(1) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 22.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima nastavničko vijeće
može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 23.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama,
te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 24.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog
poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 25.
(1) Škola ima knjižnicu.
(2) Djelatnost knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa Škole.
(3) Rad knjižnice uređuje se posebnim pravilnikom.
III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 26.
(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.
KUĆNI RED
Članak 27.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Kućnim redom se
uređuju:
- pravila i obveze ponašanja 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.
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Članak 28.

(1) Kućni red donosi školski odbor nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću,
vijeću roditelja i vijeću učenika.
(2) Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti donosi školski
odbor nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
IV. TIJELA ŠKOLE
1.

UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 29.
(1) Školom upravlja školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač, tri člana samostalno.
(4) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno
radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju radnici škole neposrednim i
tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima
samo jednog člana.
(5) Članovima školskog odbora mandat traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
MJESTO I VRIJEME PREDLAGANJA I IMENOVANJA KANDIDATA
Članak 30.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda nastavnika i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje
kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najkasnije 30 dana prije isteka mandata
školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 31.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može
predložiti svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 nastavničkog vijeća, odnosno član vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana školskog odbora.
(5) Kod predlaganja kandidata za članove školskog odbora odnosno osobnog kandidiranja
prema stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice nastavničkog vijeća odnosno
vijeća roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj 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. 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 32.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 31. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu prezimena.
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IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 33.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi nastavničkog vijeća, odnosno članovi
vijeća roditelja glasuju tajno.
(2) Za kandidate su imenovani nastavnici i stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji
je dobio najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog vijeća, odnosno vijeća
roditelja.
(3) 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.
DOSTAVLJANJE POPISA KANDIDATA RAVNATELJU
Članak 34.
Izvod iz zapisnika sa sjednice nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova školskog odbora dostavlja se bez odlaganja ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 35.
(1) Nakon imenovanja većine članova školskog odbora u roku od 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.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 36.
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 37.
(1) Verifikaciju mandata imenovanih članova školskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
(2) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 38.
(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 glasuju javno dizanjem ruke.
(4) Nakon izbora predsjednika školskog odbora, predsjedavatelj sjednice iz članka 35. st. 2. ovog
statuta, predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.
(5) O konstituiranju školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku do
tri dana od dana konstituiranja.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 39.
(1) Član školskog odbora razrješava se članstva u školskom odboru:
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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
- kada članu imenovanom iz reda nastavničkog vijeća prestane radni odnos u Školi
- članu imenovanom iz reda vijeća roditelja, ako njegovom djetetu prestane status
redovnog učenika Škole
- kada je lišen prava na roditeljsku skrb
- 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.
(2) O razrješenju člana školskog odbora iz članka 29. stavka 3. podstavka 1. ovoga statuta
odlučuje nastavničko vijeće, iz članka 29. stavka 3. podstavka 2. odlučuje Vijeće roditelja, iz
članka 29. stavka 3. podstavka 3. odlučuje osnivač, a o razrješenju člana školskog odbora iz
članka 29. stavka 4. ovoga statuta odlučuje radničko vijeće odnosno radnici Škole.
-

RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 40.
(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 koje ne
omogućuje redovito obavljanje djelatnosti i poslovanje Škole.
(2) Članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu se imenovati za članove školskog odbora
koji se imenuje nakon raspuštanja.

RADNA TIJELA
Članak 41.
(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.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 42.
(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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 43.
Školski odbor:
- imenuje i razrješuje ravnatelja
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi
- donosi statut i druge opće akte
- donosi školski kurikulum
- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
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-

-

-

-

donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka
prava
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u
Školi
daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi
daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje
poslova na projektu Europske unije ili fondovima Europske uniju 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 specijaliste medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti
odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti,
osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
osniva učeničke 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 kuna
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost iznad 100.000,00 kuna
odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nepokretne imovine, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
imenuje povjerenstva za provođenje postupka upisa učenika u prve razrede Škole
imenuje Povjerenstvo za kvalitetu
predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
predlaže osnivaču statusne promjene
predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 44.
(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu
- na sjednicama raspravljati i glasovati
- 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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 45.
(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.
PRAVO INFORMIRANJA
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Članak 46.
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 47.
(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.
ZLOPORABA POLOŽAJA
Članak 48.
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 49.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
(3) Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.
SAZIVANJE SJEDNICE
(1) Sjednicu saziva predsjednik.

Članak 50.

(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.
NAZOČNOST NA SJEDNICI
Članak 51.

(1) Uz članove školskog odbora na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su
pozvane na sjednicu.
(2) Ako pojedini član školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti
nazočna na sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu.
(3) O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje školski odbor.
(4) Kada se na sjednicama školskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se
održavaju samo uz nazočnost članova.
PRIPREMANJE SJEDNICE
Članak 52.
(1) Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže
ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u svezi 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.
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(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.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Članak 53.
(1) Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik školskog odbora.
(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 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 54.

članovima
ravnatelju
izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda

- drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
(2) Pisani poziv za sjednicu upućuje se članovima najkasnije pet dana prije dana određenog za
održavanje sjednice.
(3) Iznimno, u hitnim slučajevima ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se
uputiti telefaksom ili telefonom, predsjednik može sazvati sjednicu u roku kraćem od pet
dana, a dnevni red za tu hitnu sjednicu može predložiti na samoj sjednici.
SADRŽAJ POZIVA
Članak 55.
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.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 56.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
PRAVO ODLUČIVANJA
Članak 57.
(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.
POČETAK SJEDNICE
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Članak 58.
(1) Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava je li sjednici nazočna potrebna većina
članova školskog odbora.

(2) Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.
(3) Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,
predsjedavatelj započinje sjednicu.
(4) 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.
(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se na konstituirajuću sjednicu.
PRIMJEDBE NA ZAPISNIK

Članak 59.
(1) Primjedbe na zapisnik iz članka 58. stavka 4. ovoga statuta članovi mogu dati na sjednici
usmeno.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Članak 60.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuju članovi na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen u
pozivu za sjednicu.

(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) Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.
POČETAK RASPRAVE
Članak 61.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je
utvrđen u dnevnom redu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 62.
(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.
PRIJAVLJIVANJE ZA RASPRAVU
Članak 63.

(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.
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IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 64.
(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.
OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA PREDMETA DNEVNOG REDA
Članak 65.

(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.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 66.
(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 67.
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.
ČUVANJE TAJNE
Članak 68.
Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu
tajnu, predsjedavatelj treba upozoriti članove da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su
ih članovi dužni čuvati kao tajnu.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 69.
(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.
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STEGOVNE MJERE
Članak 70.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ako se ne pridržava reda ili ne poštuje odredbe
ovoga statuta, mogu se izreći ove stegovne mjere:

-

opomena
oduzimanje riječi

udaljavanje sa sjednice.
OPOMENA

Članak 71.
(1) Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta
dnevnoga reda ili remeti rad sjednice.
(2) Opomenu izriče predsjedavatelj.
ODUZIMANJE RIJEČI
Članak 72.
(1) Mjera oduzimanja riječi izriče se osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem
odredbi ovoga statuta remeti rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečena
opomena.
(2) Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
UDALJAVANJE SA SJEDNICE
Članak 73.
(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.
ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 74.
(1) Sjednica će se odgoditi kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odgoditi i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije
nazočan potreban broj članova.
(3) Sjednica će se odgoditi i ako se ni na koji način ne može utvrditi dnevni red sjednice.
(4) Sjednicu odgađa predsjedavatelj sjednice.
PREKID SJEDNICE
Članak 75.
(1) Sjednica se prekida:
- kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za
održavanje sjednice
- kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti
održati red primjenom mjera iz članka 70. ovoga statuta
- kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili obaviti
konzultacije.
(2) Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.
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ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 76.
Kada je sjednica odgođena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
ZAKLJUČIVANJE RASPRAVE
Članak 77.
(1) Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 69. ovoga
statuta pristupa se odlučivanju.
(2) Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke, rješenja ili zaključka koji se treba
donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.
NAČIN ODLUČIVANJA
Članak 78.
(1) Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili ovim statutom,
odnosno 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 za koji glasuju.
DONOŠENJE ODLUKA
Članak 79.
(1) Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Rezultate glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjedavatelj sjednice.
(3) Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog
usvojen ili odbijen.
SADRŽAJ ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA
Članak 80.
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.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE
Članak 81.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o
njima odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 82.
(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.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 83.
(1) Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
(2) Zapisnik sadrži:
1. redni broj sjednice (računajući od početka mandatnog razdoblja), mjesto i vrijeme
održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova nazočnih odnosno
nenazočnih na sjednici
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak
imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
predloženi i usvojeni dnevni red
ustanovljenje o usvajanju zapisnika prethodne sjednice
tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su
sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
8. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
9. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
10. zaključke odnosno odluke donesene po pojedinim točkama dnevnog reda
11. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
12. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
13. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
(3) Zapisnik se vodi na sjednici, a čistopis zapisnika se izrađuje u potrebnom broju primjeraka.
ČISTOPIS ZAPISNIKA
Članak 84.
(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.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 85.
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 86.
(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.
SKRAĆENI ZAPISNIK
Članak 87.
(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.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 88.
(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.
POTPISIVANJE AKATA
Članak 89.
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Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje
predsjedavatelj te sjednice.
2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 90.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 91.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski
odbor, najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.
(2) Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama
Škole.
(3) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti
ponovno imenovana za ravnatelja.
(4) Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini
trajanja natječaja odlučuje Školski odbor.
(5) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj
mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje,
rok u kojemu se primaju prijave na natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za
ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te 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.
(6) 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.
(7) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti
osobe oba spola.
NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 92.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. uvjete propisane 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 godina
na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

17

POPIS ISPRAVA
Članak 93.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih
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 i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat
može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne
digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
(3) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz
natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
(4) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, budžet/financijski
plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom
razdoblju.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 94.
(1)Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
(2) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 93. ovoga
Statuta.
(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 95.
(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta
provodi se na sjednici Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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 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
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diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja
informacijskih znanosti)
3. iskustva 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.
(2) Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku
ili ovjerenoj preslici.
(3) Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor
vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :

1 bod
0 bodova (bez dokaza)

2. osnovne digitalne vještine:

1 bod
0 bodova (bez dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima:
1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
(4) Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine,
iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj
vrednovanja sve tri dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
LISTA KANDIDATA
Članak 96.
(1) Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se
lista kanididata rangiranjem po bodovima.
(2) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i
dostavlja je Nastavničkom 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.
(3) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju
jednak najveći broj bodova Nastavničkom 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.
(4) Iznimno od stavka 3. 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.
(5) 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.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga 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.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
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Članak 97.
(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 Nastavničkog vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika
kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima
postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja
djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste
za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje
diskriminacije.
(7) Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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.
(8) Zaključci tijela iz stavka 7. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora
koje ih je imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 98.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična
većina članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
(2) Na sjednici Nastavničkog 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.
(3) 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.
(4) Glasački listići izrađuju se abecednim redom prezimena kandidata i
ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova
nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
(5) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog 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.
(6) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(7) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i
„protiv“.
(8) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s
važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema
broju dobivenih glasova.
(9) 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
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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.
(10) 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.
(11) Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu
većinu glasova nazočnih na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu
(zboru) radnika.
(12) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja ili Skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo
propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 99.
(1) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 97.
stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru
da kod
imenovanja ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema
stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
(2) Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa
(zbora) radnika, a dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon
održane sjednice Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 100.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i
Skupa (zbora) radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i
završe s predstavljanjem programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski
odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova, donosi
odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
(2) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
(3) Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru
znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice
Školskog odbora. Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola
dobije suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i
ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
(4) Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o
ustanovama i ovog Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne
dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu
suglasnost za imenovanje ravnatelja.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 101.
(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu
na određeno puno radno vrijeme na rok od pet godina.
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(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
nastavnika 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 102.
(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.
PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA

•
•
•
•
•
•

Članak 103.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
smrću,
istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
na kraju školske godine u kojoj je 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.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 104.
(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih
kandidata ne bude izabran
- kada ravnatelj bude razriješen
- kada Škola nema ravnatelja.
(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za
nastavnika ili stručnog suradnika.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj 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) S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
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(7) Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove nastavnika ili stručnog suradnika u školi, na njezin će
zahtjev ugovor o radu mirovati za vrijeme obavljanja poslova vršitelja dužnosti
ravnatelja.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 105.
Ravnatelj:
- predlaže školskom odboru statut i druge opće akte
- predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada
- predlaže školskom odboru financijski plan, te polugodišnji i godišnji obračun
- organizira i vodi rad i 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
- surađuje s nastavničkim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma
- 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 elektronsku maticu
- osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima

- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Godišnji plan i
program rada i Školski kurikulum do 15. listopada
tekuće godine
- 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,
- rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
-

-

izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
imenuje razrednike razrednih odjela
osniva stručne aktive
na prijedlog članova stručnog aktiva, donosi konačnu odluku o imenovanju voditelja
stručnih aktiva
provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora i vijeća roditelja
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
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
sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz prethodnu suglasnost
školskog odbora
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili zbog
neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine
te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna
izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
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-

-

predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 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,

izvješćuje školski odbor o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
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 nastavnika 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
planira rad, saziva i vodi sjednice nastavničkog vijeća i predsjedava im
obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
OSNIVANJE RADNIH TIJELA

Članak 106.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 107.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran školskom odboru i osnivaču.
NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 108.
(1) Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt kolegijalnog 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.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 109.
(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 poslovodnog i stručnog voditelja Škole
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3) Kada školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se
u roku do tri dana očituje o tim razlozima.
(4) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka
3. ovoga članka, školski će odbor odlučiti o razrješenju.
(5) 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.
ZAMJENA RAVNATELJA
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Članak 110.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
nastavnik ili stručni suradnik kojega za to određuje školski odbor, na prijedlog ravnatelja.
(2) Školski odbor može za osobu koja privremeno zamjenjuje ravnatelja odrediti člana
nastavničkog vijeća koji nije član školskog odbora i koji se s tim prethodno suglasio.

(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.
TAJNIK ŠKOLE
(1) Škola ima tajnika.

Članak 111.

(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,
tajnik škole može biti osoba koja je završila preddiplomski stručni studij upravne
struke.
3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 112.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 113.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.

Nastavničko vijeće:
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja
raspravlja o radu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada te daje školskom
odboru i ravnatelju mišljenja i prijedloge u vezi s organizacijom rada i
uvjetima za obavljanje djelatnosti Škole
glasuje o kandidatu za ravnatelja škole
po potrebi osniva stručno-savjetodavna tijela Škole koja nisu predviđena ovim
statutom
odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima
izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
predlaže školski kurikulum
odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja za preispitivanje ocjene iz vladanja
imenuje povjerenstva za polaganje ispita
obavlja i druge poslove određene zakonom i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 114.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

(2) Razredno vijeće:
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- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda

- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu
surađuje s razrednikom
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- obavlja i druge poslove određene zakonom, statutom i drugim aktima Škole.
(3) Osim razrednika, u slučaju potrebe sjednicu razrednog vijeća može sazvati i ravnatelj Škole.
RAZREDNIK
Članak 115.
(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
- vodi evidenciju u e-Matici
- ispunjava i potpisuje svjedodžbe i druge isprave svog razrednog odjela
- 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 nastavničkom 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.
V. RADNICI
RADNICI ŠKOLE
Članak 116.
(1) Radnici Škole su osobe koje u Školi imaju zasnovan radni odnos, a koje sudjeluju u odgojnoobrazovnom radu s učenicima kao i druge osobe potrebne za rad Škole.
(2) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom.
(3) Radnici Škole su ravnatelj, nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni, administrativnotehnički i pomoćno-tehnički radnici.
PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 117.
(1) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj 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
nastavnika i stručnih suradnika.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 118.
(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

26

Članak 119.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.
VI. UČENICI
STATUS UČENIKA
Članak 120.
(1) Status redovnog učenika stječe se upisom u školu.

(2) Iznimno, status redovitog učenika može se produžiti najviše za dvije godine zbog:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
- bolest učenika,
- roditeljstvo učenika,
- kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
O produženju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog vijeća.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za
stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti
mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole (razrednog
vijeća – redoviti učenik), na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i
stjecanje kvalifikacije učenika.
(3) U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje
školski odbor na prijedlog nastavničkog vijeća.
Članak 121.
Učeniku prestaje status redovnog učenika:
- na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program
- godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanog
obrazovnog programa kada nije položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio
završni rad
- kada se ispiše iz škole
- kada samovoljno napusti nastavu
- kada ne upiše slijedeći razred.
PROMJENA UPISANOG PROGRAMA
Članak 122.

(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program, odnosno
prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog
polugodišta.
(2) Promjena programa može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i dopunskih ispita.
(3) Promjenu programa i upis u školu odobrava nastavničko vijeće.
(4) Sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita, te načine i rokove polaganja ispita utvrđuje
nastavničko vijeće.
(5) Kada je Škola upisala učenika druge škole, izvijestit će drugu školu o
obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku od sedam
dana prijepis ocjena.
(6) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od
sedam dana od odan primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.

Članak 123.
(1) Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju stručnu spremu
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju
od tri godine, može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti
školovanje u statusu redovitog učenika.
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(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih,
odnosno dopunskih ispita, a način i rokove polaganje ispita utvrđuje nastavničko vijeće.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 124.
(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 njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i kućnim redom
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 125.

(1) Izostanak učenika s nastave obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku liječničke
ispričnice ili ispričnice nadležne institucije najkasnije u roku od 7 dana od povratka
učenika na nastavu.
(2) 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 nastavnika 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
- nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev nastavničkom vijeću,
najkasnije 8 dana prije izostanka.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 126.

(1) Ako učenik ne pohađa redovito nastavu ili je prestane pohađati a o razlozima
izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik će zatražiti od roditelja objašnjenje o razlozima
neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.
(2) Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se neopravdani izostanak od 3 dana
neprekidno ili 8 dana s prekidima tijekom jednog mjeseca ili 50% izostanka s nastave jednog
predmeta tijekom jednog mjeseca.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 127.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Temeljem praćenja i ocjenjivanja, zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet utvrđuje
nastavnik nastavnog predmeta javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine.
(3) Nastavnici su dužni upoznati učenike na početku nastave s njihovim obvezama, za svaki
nastavni predmet.
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ISPRAVE O USPJEHU
Članak 128.
(1) Uspjeh učenika na kraju nastavne godine evidentira se u razrednoj svjedodžbi.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Članak 129.

(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika
iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u
roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Ocjena nastavničkog vijeća je konačna.
SASTAV POVJERENSTVA
Članak 130.

(1) Povjerenstvo iz članka 129. stavka 1. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva (nastavnik istog ili srodnog predmeta).
(2) Članove povjerenstva imenuje nastavničko vijeće.
STRUKTURA ISPITA
Članak 131.
(1) Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pismeni i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Nastavničko vijeće.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 132.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Ukoliko članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom
glasova.
(3) Član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se
unosi u zapisnik.
(4) Donesenu ocjenu razrednik je dužan učeniku neposredno priopćiti.
KONAČNOST OCJENE
Članak 133.

(1) Ocjena povjerenstva je konačna, ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu
ocjenu. U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan, a učenik ima
zaključenu ocjenu nedovoljan iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje se na
dopunski rad.

(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
preispitivanje.
(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno zahtijevati polaganje
ispita pred novim povjerenstvom.
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ZAPISNIK O ISPITU
Članak 134.
(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 135.
(1) U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni podatci o učeniku, pitanja na
pismenom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pismenog i usmenog dijela ispita i konačna
ocjena.
(2) Zapisniku se prilažu i pismeni radovi učenika.
(3) Zapisnici o ispitima i pismeni radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.
DOPUNSKI NASTAVNI RAD I POPRAVNI ISPIT
Članak 136.

(1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan iz najviše dva
nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz
dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.
Članak 137.

(1) Trajanje dopunskog nastavnog rada utvrđuje nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima, i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(2) U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, nastavnik je
dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(3) Ako se učeniku nakon dopunskog nastavnog rada ne zaključi prolazna ocjena,
učenik se upućuje na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25.
kolovoza tekuće godine.
(4) Termine održavanja popravnih ispita određuje nastavničko vijeće, te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 138.
(1) Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Povjerenstvo čine: predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.

(3) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je
jedini nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja popravnog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za popravni ispit mogu biti i
drugi članovi nastavničkog vijeća.
(4) Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
(5) Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom
glasova, a član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje
se unosi u zapisnik.
(6) Ocjena povjerenstva je konačna.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 139.
(1) Učenik koji zbog opravdanih razloga nije pohađao 30% od ukupnog godišnjeg fonda
nastavnih sati jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen, polaže
predmetni ili razredni ispit.
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(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u duljem trajanju
- vojna i druge obveze
- isključenje učenika iz škole
- razna športska i druga natjecanja
- drugi razlog koji nastavničko vijeće ocijeni opravdanim.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 140.

(1) Predmetni ili razredni ispit polaže se, u pravilu, na kraju nastave.
(2) Vrijeme polaganja određuje Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.
(3) Ukoliko postoje razlozi koji onemogućavaju polaganje na kraju nastave, Nastavničko
vijeće odredit će vrijeme polaganja uvažavajući te razloge.
Članak 141.

(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(3) Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 142.

(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov
zahtjev odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne pristupi
popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba na njegov zahtjev osigurati novo
polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti.
RAZLIKOVNI I DOPUNSKI ISPITI
Članak 143.

(1) Razlikovne i dopunske ispite polažu:
- učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa
koji se sadržajem i opsegom razlikuje,
- učenici koji su stekli nižu stručnu spremu, a nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem
ispita žele steći srednju stručnu spremu,
- učenici koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju, a koji temeljem osobnog
interesa ostvaruju pravo na završetak srednje škole u četverogodišnjem trajanju, prema
programima srednjoškolskog obrazovanja odraslih
- učenici koji polažu prekvalifikacije,
- učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
(2) Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje
Nastavničko vijeće, osim za učenike iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju
Ministarstva.
(3) Učenik koji u zadanom roku ne položi razlikovne i dopunske ispite, bez opravdanog
razloga, upućuje se u niži razred.
POHVALE I NAGRADE
Članak 144.
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(1) Učenicima, razrednim odjelima i obrazovnim skupinama koje se ističu u učenju,
ponašanju i drugim korisnim aktivnostima dodjeljuju se pohvale i nagrade.
(2) Cilj pohvala i nagrada je poticanje učenika u ostvarivanju dobrih rezultata i isticanju.
(3) Pohvale učenicima izriče:
- predmetni nastavnik
- razrednik
- razredno vijeće
- ravnatelj
- nastavničko vijeće
- školski odbor.
POHVALE
Članak 145.

Pohvale mogu biti:

-

pisane pohvale (pohvalnice, povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.)
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih znački, pokala i sl.
NAGRADE

(1) Nagrade mogu biti:

-

Članak 146.

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati i pribor za rad, pribor za umjetničko stvaranje i
reproduciranje i sl.
jednodnevni i višednevni izleti

- novčane nagrade.
(2) Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Škole.
DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 147.

Pohvale i nagrade iz članaka 145. i 146. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 148.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole, te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
OVLAŠTENA TIJELA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 149.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 150.

(1) O pohvalama i nagradama Škola vodi posebnu evidenciju.
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Članak 151.

(1) Pobliže odredbe o kriterijima i načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi
školski odbor na prijedlog nastavničkog vijeća.
PEDAGOŠKE MJERE
Članak 152.

(1) Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te prema odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera.
Članak 153.

(1) Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomene pred isključenje kao
mjera upozorenja, učenik ili roditelj ima pravo uputiti prigovor ravnatelju škole u roku od 8 dana od
dana izricanja pedagoške mjere upozorenja.
(2) Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera isključenja iz škole, učenik ili roditelj ima pravo u
roku od 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole, 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
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 154.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika,
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 javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela
rukovodi razrednik.
PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA
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 izočnosti.
BLAGAJNIK RAZREDNOG ODJELA
Članak 156.
(1) Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje
aktivnosti razrednog odjela.
(2) 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.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 157.
(1) U Školi se osniva vijeće učenika.
(2) Vijeće učenika Škole čine svi predsjednici razrednih odjela.
(3) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom
konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(4) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
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(5) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
(6) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

(7) Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
(8) U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik pedagog, a mogu
sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava
odlučivanja.
(9) O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi
predsjednik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 158.
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.
PRAVO NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 159.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 160.
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.
ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 161.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati neposredno u Školi ili pisanom izjavom, najkasnije u roku od 7 dana
nakon izostanka učenika.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 162.
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 163.
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(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 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
- kinopredstava
- kazališnih predstava.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 164.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika razrednih odjela Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 165.
(1) 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.
(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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 166.
(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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 167.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 168.
(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.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 169.
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
- imenuje svog člana školskog odbora
- glasuje o kandidatu za ravnatelja škole
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-

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 obrazovnom 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 170.
(1) 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 odgojnoobrazovnog rada
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
(2) Za javnost rada odgovorni su predsjednik školskog odbora i ravnatelj.
X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 171.
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 172.
(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 OKOLIŠA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 173.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
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Članak 174.
(1) Nastavnici su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom
čovjekova okoliša.
(2) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i
programa rada Škole.
XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 175.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
PRIBAVLJANJE SREDSTAVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 176.
(1) Sredstva za rad Škole osiguravaju se: iz državnog proračuna, proračuna osnivača, prihoda
ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, uplatama roditelja, donacijama i iz drugih
izvora sukladno zakonu.
(2) Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
(3) Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
(4) 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.
OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA
Članak 177.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
UPORABA DOBITI
Članak 178.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 179.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XIII. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
ŠKOLSKA VIJEĆA
Članak 180.
(1) Nastavničko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće)
rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.

SJEDNICE ŠKOLSKIH VIJEĆA
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Članak 181.
Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 182.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije određeno.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 183.
(1) O radu vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i
zapisničar.
(2) Na zapisnik iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju članci 82. do 88. ovoga
statuta.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 184.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 185.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnici
- poslovnici
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 186.
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
- odluku o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 187.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 188.
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(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.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 189.
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 190.
(1) Ravnatelj Škole dužan je radniku Škole, učeniku 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 191.
(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 192.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje školski odbor.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 193.
(1) Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
(2) Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi odredbe postojećih općih
akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom.
Članak 194.
(1) Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole Klasa: 012-03/16-01/427,
Urboj: 2184-32-06-16-1 od 14. srpnja 2016. godine.
KLASA: _____________
URBROJ: ____________
Predsjednik školskog odbora:
_______________________
Filip Tironi, prof.

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana _____________, te je tim danom stupio
na snagu.
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Ravnateljica škole:
_______________________

Karmen Sinanović, prof.
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Na temelju 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.), članka 54. stv. 1.
Zakona o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.), te članka 36. Statuta, Školski odbor I
GIMNAZIJE - SPLIT, uz prethodnu suglasnost osnivača Splitsko-dalmatinske županije
(KLASA: ___________________________; URBROJ: _______________________, od
__________ godine, na sjednici održanoj __________________. godine, donio je

S T A T U T
I GIMNAZIJE SPLIT
I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ
Članak 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 I GIMNAZIJE SPLIT Split (u daljem: Škola).
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i odnose se
jednako na ženske i muške osobe.
Pod roditeljem ili skrbnikom u odredbama ovoga Statuta razumijeva se samo roditelj ili skrbnik
malodobnog učenika.
OBILJEŽJE
Članak 2.
Škola je srednjoškolska javna ustanova.
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.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je I GIMNAZIJA SPLIT.
Sjedište Škole je u Splitu, Nikole Tesle 10.
SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta.

Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
U radu i poslovanju Škola koristi:
- Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub ispisano REPUBLIKA HRVATSKA – I GIMNAZIJA SPLIT, a u sredini pečata
nalazi se grb Republike Hrvatske.
- Tri pečata okruglog oblika,promjea 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
- Štambilj pravokutnog oblika, na kojem je upisan naziv Škole te oznake i tekst sukladno
provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje Škola
donosi u okviru javnih ovlasti (evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu učenika, o pedagoškim
mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima).
Pečat i štambilj iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka Škola koristi za redovito administrativnofinancijsko poslovanje.
O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.
U poslovima u kojima na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika,
roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, Škola postupa prema odredbama Zakona o općem
upravnom postupku.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 20. studenoga.
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,te u postupku utvrđivanja
odgovornosti Škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik Školskog odbora ili osoba koju on
pisano opunomoći.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
DJELATNOST
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske spreme
gimnazijskog programa i to jezične i klasične gimnazije.
Djelatnost odnosno program Škola izvodi na osnovi propisanog nastavnog plana i programa.
Škola izvodi Nastavni plan i program jezične i klasične gimnazije u četverogodišnjem trajanju , čijim
završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu.

RAD ŠKOLE
Članak 10.
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Škola radi na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih planova i programa i
godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKUL I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
Školski kurikul temelji se na nacionalnom kurikulu i nastavnom planu i programu.
Školski kurikul donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja
Školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i Školskog kurikula, prema
prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju Vijeća roditelja donosi Školski odbor najkasnije do 07.
listopada tekuće godine.
Školski kurikul i Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim
stranicama u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu
znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s Godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu i
Školskom kurikulumu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 14.
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.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu sa Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti Škole.

RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 15.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
DOPUNSKA I DODATNE NASTAVA
Članak 16.
Za učenike koji u nekim od nastavnih premeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes
za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu, a za učenike kojima je potrebna
pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, TE IZBORNI I FAKULTATIVNI PREDMETI
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Članak 17.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulom , Godišnjim planom i programom rada i
programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje
školskih obveza.
Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30 lipnja
tekuće godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se
mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja
tekuće godine za slijedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati mora
zamijeniti drugim izbornim predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikula koji donosi Škola, obuhvaćaju nastavne
sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole.
Učenik bira fakultativni predmet najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.Ako
se učenik Škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne
godine.
Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno informirati roditelje i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad u izvanškolskim
aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi sa Školskim kurikulumom.
O zahtjevu učenika odlučuje Nastavničko vijeće.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE
UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
- stručno-pedagoška
- administrativno-tehnička.
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Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno-obrazovanog rada s učenicima, aktivnostima u skladu sa 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 I ETIČKI KODEKS
Članak 22.
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.
Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na Nastavničkom
vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
Etički kodeks iz stavka 3. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

IV. ŠKOLSKA TIJELA
1. UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 23.
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 24.
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Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog 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 15 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 25.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti svaki
član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za člana
Školskog odobra.
Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja prema
stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća odnosno Vijeća roditelja
mora voditi računa 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. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da radnije nije razriješen članstva u Školskom odboru ili da nije bio
član Školskog odbora koji je raspušten.
POPIS KANDIDATA
Članak 26.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 25. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu odnosno
istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 27.
O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća glasuju tajno, a članovi
Vijeća roditelja glasuju javno.
Kod javnog glasovanja za člana je imenovan roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih
članova Vijeća roditelja.
Kod tajnog glasovanja za članove su imenovani nastavnici i stručni suradnici koji su dobili najveći
broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća.
Ako dva ili više kandidata za člana Školskog odobora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te
kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 28.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
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Članak 29.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva konstituirajuću
sjednicu Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do izbora
predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 30.
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 31.
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 32.
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.
Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja Školski odbor
- saziva sjednice Školskog odbora i predsjedava im
- transparentno 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.
Na zamjenika predsjednika Školskog odbora primjenjuje se stavak 5. ovoga članka kada zamjenjuje
predsjednika.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 33.
Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog Školskog odbora

- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene zakonom i
ovim statutom
-na zahtjev Školskog odbora u slučaju zlouporabe u postupku imenovanja ravnatelja
škole
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada mu prestane radni odnos u Školi
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- 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 34.
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.
Članak 35.
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. – 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
RADNA TIJELA
Članak 36.
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.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 37.
Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu suglasnost
ako rad u povjernstvu 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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 38.
Školski odbor:
- donosi Statut i druge opće akte Škole
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- 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 svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi u skladu sa zakonom
- 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 odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
za kojeg 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 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, financijski obračun i plan nabave
- osniva učeničke 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 iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nepokretne imovine Škole bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog Statuta
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjerej poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima
Škole.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 39.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Sjednice Školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3 dana
prije održavanja sjednice.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom ili
telefonom .
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje tri člana Školskog
odbora, ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje Školskog odbora.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i vođenje
sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik odbiju zakazati sjednicu, a radi se o
potrebi hitnog odkučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanje redovite djelatnosti,
odnosno zakonitost rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
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Članak 40.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonski ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog dboraa može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka i održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu 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 41.
Školski odbor može održati sjednicu ako je pristna većina od ukupnog broja članova Školskog odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog
odbora.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle
sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 42.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je 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 obikovanog 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, i evidentira
prebrojene glasove.
Ukoliko je predsjedavatelj sjednice ujedno i kandidat za ravnatelja, sjednicu vodi najstariji slijedeći
član Školskoga odbora koji nije kandidat za ravnatelja .
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak odlučivanja.
Članak 43.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi radnik Škole kojem je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice osigura
predsjedavatelj.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora, a sadrži:
redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i članova nazočnih
odnosno nenazočnih na sjednici, imena ostalih osoba nazočnih na sjednici, potvrdu da je na sjednici
nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje, dnevni red, sažet prikaz rasprave po
točkama dnevnog reda, rezultate glasovanja kod odlučivanja, vrijeme zaključivanja ili prekida
sjednice, oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika, potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
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.
Zapisnik se obavezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu sjednicu.
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 6. ovoga članka, odluka Školskog odbora i ispravak unose se kao dodatak
zapisniku.
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Nakon završetka postupka prema stavku 7. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje, potpisuju ga
predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu
registrautrnog i arhivskog gradiva.
Članak 44.
Školski odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga akata iz
svog djelokruga.
Članak 45.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove roditelja, objavljuju se
na oglasnoj ploči Škole.

2. POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 46.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost 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.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 47.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor najkasnije tri mjeseca
prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja odlučuje
Školski odbor.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati,
dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na
natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta koje
kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te 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.
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.
NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 48.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
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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. uvjete propisane 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
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

POPIS ISPRAVA
Članak 49.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih 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.
Za kandidata koji bude imenovan za ravnatelja Škola će, prije sklapanja ugovora o radu, sukladno
Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji odnosno drugom važećem
propisu, pribaviti posebno uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti za kaznena djela iz članka
106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat može
priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine i iskustvo rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja,
priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i program
rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, budžet/financijski plan, vremenski
plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom razdoblju
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 50.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja te
utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 49. ovoga Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 51.
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Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici Školskog
odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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. iskustva 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s dostavljenim dokazima kandidata koji su
se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:

1.
- poznavanje engleskoga jezika : 1 bod ( ima dokaz neovisno o razini )
0 bodova (nema dokaza )
-znanje drugog stranog jezika : 1 bod za svaki stani jezik pojedinačno ( ima dokaz neovisno o
razini
0 bodova ( nema dokaza)
2.osnovne digitalne vještine:

1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
0 bodova (nema dokaza)
3.Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije:
1 bod za svaki projekt pojedinačno ( ima priložen dokaz),
0 bodova ( nema priložen dokaz).
LISTA KANDIDATA
Članak 52.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kanididata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Školski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom 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 Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak
drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu,
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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.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA
RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 53.
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 Nastavničkog
vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice. U slučaju kada je član Školskoga odbora i
kandidat za ravnatelja tada je sjednicu dužan sazvati i voditi drugi član Školskog odbora iz reda
nastavnika i stručnih suradnika.
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, Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati predstavljaju
program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u svezi s
predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne
smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje
diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.

GLASOVANJE
Članak 54.
Izborno povjerenstvo, zajedno s tajnikom Škole, izrađuje Popis birača za svako Školsko tijelo koje
provodi glasovanje u postupku imenovanja ravantelja.
Popis birača Vijeća roditelja čine članovi Vijeća roditelja, a Popis birača Nastavničkog vijeća i Skupa
radnika čine svi radnici Škole koji na dan glasovanja imaju u Školi zasnovan radni odnos temeljem
ugovora o radu.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata i ovjeravaju pečatom Škole, a broj
glasačkih listića mora biti jedank broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispredm prezimena i imena kandidata za kojeg
glasuje.
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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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Eventualne propuste utvrđuje Školski odbor na prijedlog izbornog povjerenstva.
Članak 55.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor)
radnika donosi pisani zaključak iz članka 53. stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća, odnosno
Skupa (zbora) 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(zbora) radnika, a dostavlja se
predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno Skupa (zbora)
radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 56.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora) radnika,
glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem programa rada na sjednici
Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova, donosi
odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za
dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora. Odluka o imenovanju ravnatelja
stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost
dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta ako
prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar
uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.

SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 57.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme na rok od pet godina.
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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 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 58.
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 59.
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 nastavnik ili stručni suradnik koji se prethodno
suglasio s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je kao
imenovanom 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 dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
vrijeme.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 60.
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
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-

-

-

-

-

surađuje s Nastavničkim vijećem kod predlaganja Školskog kurikuluma
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 elektronsku maticu
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
osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja Godišnji plan i
program rada i Školski kurikul do 15. listopada tekuće godine
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,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u
Školi
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
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
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
pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna
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 liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada, radi
utvrđivanja radne sposobnosti ,te otkazuje ugovor radniku koji odbije izvršiti
Odluku Školskog odbora.
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 nastavnika i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
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- zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja
- saziva sjednice Nastavničkog 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.
ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 61.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.
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 62.
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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 63.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze
poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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 64.
Školski odbor može razriještiti 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 razriještiti
ravnatelja.
Članak 65.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 63. stavak 2. točka 1. ovog Statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 66.
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Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 63. stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od ravnatelja da se u
roku od tri dana u ppisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka, članovi
Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 63. stavku 2.
podstavku 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 proitv
odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Članak 67.
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 63. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 68.
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 valjanosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe
toga akta.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 69.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru škole
zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski odbor.
Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana Nastavničkog vijeća 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 Nastavničkog vijeća.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 70.
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.
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3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

Članak 71.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 72.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko 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
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
- odlučuje o nagradama učenicima
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja za preispitivanje ocjene iz vladanja
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- analizira i provodi rezultate izvanjskog vrednovanja radi unapređenja kvalitete obavljanja djelatnosti
škole
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu ili promjenom
obrazovnog programa
- 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
- 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
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 73.
Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
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- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma
- skrbi o usklađenosti dnevnih i tjednih pisanih ispita s pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju učenika
- surađuje s Vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ocjenu
učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 74.
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 i Školskog kurikuluma u svom razrednom
odjelu
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika i ocjenu učenika iz vladanja
- izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem školskih
obveza
- saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im
- podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje roditelje odnosno skrbnike na individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima o
postignutim rezultatima učenika u učenju i vladanju
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

V. RADNICI
RADNICI ŠKOLE
Članak 75.
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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 76.
Nastavnici 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 nastavnika i
stručnih suradnika.
U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
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Etički kodeks iz stavka 3. ovog članka donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Nastavnici 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.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 77.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, pod zakonskim aktima i
općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano opunomoći.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 78.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja
i pravilnikom o radu.

VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 79.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
NATJEČAJ
Članak 80.
Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama te
mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s elementima i
kriterijima za izbor kandidata.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i
upisa u srednje škole.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 81.
U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje Školskog odbora, a
učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA
U ŠKOLI
Članak 82.
Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka
obrazovanja.
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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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
- ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
- ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 83.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i
izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj
školi.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju
inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 84.
Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti obrazovani
program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj Školi.
O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće
PROMJENA PROGRAMA
Članak 85.
Učenik može promijeniti upisani obrazovni program u istoj ili drugoj školi.
O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog programa odlučuje
Nastavničko vijeće.
Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te način i
rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 86.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema članku 84. i 85. ovoga Statuta, izvijestit će drugu
školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana
prijepis ocjena.
PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 87.
Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo
više od dvije školske godine.
O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja prošlo
više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
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PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 88.
Učeniku prestaje status učenika u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 89.
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 uvažavanje njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovana i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 90.
Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su opravdati
roditelj i skrbnik.

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 92. ovoga
Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Članak 91.

Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili 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 li 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, najkasnije u roku od 7 dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 92.
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Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može
odobriti:
- razrednik ili pedagog Škole za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog
zahtjeva iskazanog najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana
- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na dan
kada dijete treba izostati
- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka
- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama članka 90., 91. i 92. ovog Statuta.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 93.
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.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 94.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta
utvrđuje nastavnik 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 95.
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 Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna ocjena, učenik se upućuje na
polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje odredi
Nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan (1), a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se
na polaganje popravnog ispita.
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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.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Članak 96.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani
zahtjev Nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje Nastavničko vijeće uz njihovu suglasnost.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana
od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja
ocjene. Odluka Nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 98. do 102. ovoga Statuta.
Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
Članak 97.
Ispiti pred povjerenstvom su:
- po zahtjevu učenika ili roditelja koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog
nastavnog premeta na kraju nastavne godine
- Razlikovni ispiti
- Predmetni odnosno razredni ispit
- Popravni ispit.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 98.
Ispitno povjerenstvo iz članka 97. ovoga Statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik ili drugi predmetni nastavnik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva (sustručnjak ili nastavnik srodnog predmeta).
POLAGANJE ISPITA
Članak 99.
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
Nastavničko vijeće.
Ako se ispit provodi u pisanom obliku i usmeno, najprije se provodi pisani dio ispita a zatim usmeni
ispit.
Ukoliko učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.
TRAJANJE ISPITA
Članak 100.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 101.
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Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Tijekom pisanog dijela ispita mora biti nazočan jedan član ispitnog povjerenstva.
Ako je pisani dio ocijenjen ocjenom nedovoljan, učenik ima pravo polagati usmeni dio ispita.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i programom
pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 102.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
Ako je povjerenstvo iz članka 96. 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 103.
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 104.
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.
POPRAVNI ISPIT
Članak 105.
Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan, a kojem nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na
polaganje popravnog ispita.
ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 106.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Članak 107.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je
konačna.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
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PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 108.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije pohađao 20% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati
jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta , odnosno
više od ( 7, 14, 21 i 28 nastavnih sati pojedinog predmeta ili više od 250 nastavnih sati ukupno )
upućuje 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 odnosno Nastavničko vijeće
- opravdani izostanci vrhunskih sportaša i učenika upisanih u umjetničke škole.
-učenik koji je isključen iz škole.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 109.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave (najkasnije 15 dana prije završetka 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 za predmetni , a
Nastavničko vijeće za razredni ispit.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 110.
Učenik iz članka 108. stavka 1. ovoga Statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ispita, podnosi
Razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita, a učenik koji želi pristupiti polaganju razrednog ispita
podnosi Nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje razrednog ispita.
Kod rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Razredno vijeće , odnosno Nastavničko vijeće
utvrđuje i rokove polaganja ispita.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Razrednom vijeću, a izostao je s nastave više od 20% od ukupnog
godišnjeg fonda nastavnih sati ili više od 250 nastavnih satu ukupno, kako je navedeno u članku 108.
ovoga Statuta, razrednik obvezno saziva Razredno vijeće na kojem svaki predmetni nastavnik analizira
izostanke sa nastave svoga predmeta. Ukoliko predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s
nastave njegovog predmeta u postotku utvrđenom u članku 108. ovoga Statuta, te da neće moći biti
ocijenjen, obvezno predlaže Razrednom vijeću upućivanje učenika na polaganje predmetnog ispita.
Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, prijedlog Nastavničkom vijeću podnosi
razrednik, za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Razredno vijeće odnosno Nastavničko
vijeće na obrazloženi prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika
kada je riječ o razrednom ispitu.
DODATNI ROKOVI
Članak 111.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita, najkasnije do početka iduće školske godine.
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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 2. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 112.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o sportu, daroviti učenici
u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu završiti
obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 113.
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 114.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 115.
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 116.
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.
PREDLAGANJE I DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 117.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i pravne
osobe izvan Škole.
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Pohvale i nagrade iz članaka 115. i 116. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupno,
razredu is l.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 118.

Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu Razrednog vijeća na kraju nastavne godine može dobiti učenik koji ispunjava slijedeće
uvjete:
-odličan uspjeh
-nema neopravdanih sati
-nema odgojnih mjera
Ili učenik koji je sudjelovao na državnom natjecanju ili na državnoj smotri.
Diplomu i nagradu Nastavničkog vijeća može dobiti učenik za svaku školsku godinu koju je :
-završio s uspjehom 5,oo
-nema neopravdanih izostanaka
-ili učenik koji je osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 119.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

VI. PEDAGOŠKE MJERE
PEDAGOŠKE MJERE
Članak 120.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i
nasilničkog ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u
upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom postupku.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom
ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje
odluke o izricanju pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga
razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da se ne želi
očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili skrbnik ne
odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
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Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje učenik
odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana izricanja
pedagoške mjere.
Članak 121.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka od
blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu skrb
o čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku
u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni
ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz Škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika može
izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo znanosti i
obrazovanja.
Članak 122.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8
dana.
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
Za predsjednika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 124.
Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.
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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 125.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interese 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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 126.
Predsjednik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se raspravlja o pravima i obvezama
učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII. RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA
Članak 127.
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.
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 sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i projektima i
odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja škole roditelj ili
skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 128.
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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 129.
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.
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
- maturalnog plesa.
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 130.
U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 131.
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 132.
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 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.
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OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 133.
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 ućnog 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 134.
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 135.
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.
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ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 136.
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 137.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se u skladu s
Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka i drugim propisima.
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 sukladno zakonu.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 138.
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:
- ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
- 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;
- obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik
fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
- obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 139.
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 s drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko obavljanje poslova
službenika za zaštitu podataka.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
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NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 140.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup ifnormacijama u Školi se ostvaruje u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima donijetim temeljem
tog zakona.
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 141.
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, zabilježit će se kao pisani zahtjev.

RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 142.
O zahtjevu korisnika iz članka 141. 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.
1. Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
2. Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi.
3. O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 143.
Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, 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 144.
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Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju 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 145.
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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 146.
Nastavnici 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 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti
svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 148.
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.
Članak 149.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski odbor.
UPORABA DOBITI
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.
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NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 151.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.

XV. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
ŠKOLSKA VIJEĆA
Članak 152.
Nastavničko 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 153.
Sjednice Vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- Nastavničkog vijeća, ravnatelj
- Razrednog vijeća, razrednik
- Vijeća roditelja, predsjednik Vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- 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.
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 154.
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. Članovi Vijeća glasuju tajno
tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.
Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.
ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
O radu Vijeća na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 155.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 156.
Rad Vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
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XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 157.
Opći akti Škole su:
- Statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 158.
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 čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva
- pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća
- pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
- pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
- pravilnik o video nadzoru
- pravilnik o stjecanju i korištenju sredstava učeničkog fonda
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 159.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog odbora.
OBJAVLJIVANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 160.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom ili pojedinom aktom
nije određen dulji 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.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 161.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 140. ovoga Statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 162.
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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.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 163.
Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata
koje nisu u suprotnost s ovim Statutom.
Članak 164.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole Klase:012-03/17-01/01, Urboja:
2181-167-17-01-03 od 24. studenoga 2017. godine .

KLASA: 012-03/19-01/01
UR.BROJ: 2181-22-19-1
Split,________________

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Dobrila Gotovac Stipaničev,prof.
___________________________

Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine
Klasa: __________________; Ur.broj: _____________________, od _________________ .
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana _____________ godine,
te je tim danom stupio na snagu.

RAVNATELJ
_______________________
Marijan Puljiz, prof.

40

Na temelju članka 54.stv.1. Zakona o ustanovama (NN br.76/93.,29/97.,47/99.i 35/08) , članka
98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN
br.87/08.,86/09.,92/10,105/10-ispr., 90/11,16/12 , 86/12,94/13. , 152/14., 7/17 i 68/18.), članka
43. Zakona o strukovnom obrazovanju
( NN br.30/09.,22/13 i 25/18.) i članaka 75. i
238.Statuta Škole, Školski odbor OBRTNE TEHNIČKE ŠKOLE u Splitu, uz prethodnu
suglasnost osnivača Splitsko-dalmatinske županije (Klasa:____________--;URBROJ:____________________od __________godine, na sjednici održanoj
______________.2019.g. donio je

STATUT
Obrtne tehničke škole
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište Obrtne tehničke škole, (u daljnjem
tekstu: Škola), djelatnost, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, unutarnje
ustrojstvo, uvjete i način obavljanja djelatnosti, prava i obveze nastavnika i učenika, vođenje i
upravljanje Školom, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovinu, opće akte, nadzor i javnost
rada Škole, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba
spola.
Članak 2.
Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službu.

Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj MBS: 060165406 i elektronički upisnik
ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Škola je pravni sljednik društveno pravne osobe Tehnički školski centar “Mirko Dumanić”
Split, a osnovana je Rješenjem o osnivanju Klasa :021-05/92-04/143, Ur.broj:2181-01-01-92-12
od 17. rujna 1992.g.(Službeni glasnik općine Split br. 8/92.)
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Članak 4.
Prava i dužnosti osnivača Škole, Županija obavlja sukladno zakonu, propisima donesenim
na temelju zakona i ovom Statutu.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.
Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA.
Sjedište Škole je u Splitu, Plančićeva 1 .

Članak 6.
Škola može mijenjati naziv i sjedište odlukom osnivača..
Članak 7.
Naziv Škole mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište, kao i na drugim
objektima u kojima se obavlja njena djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.
Dan Škole obilježava se 4. veljače.

Članak 8.

III. DJELATNOST ŠKOLE

Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje
stručne spreme, strukovne kvalifikacije, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s
ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja.
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,
- poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Matice –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 srednjeg školstva.
Škola će uz djelatnost odgoja i obrazovanja obavljati i djelatnosti koje se uobičajeno i u
manjem opsegu obavljaju uz osnovnu djelatnost Škole.

Članak 10.
Djelatnost odnosno program Škola ostvaruje na temelju propisanog nastavnog plana i
programa, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole.
Nastavnim planom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne
predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i
godišnji broj nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti. Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i
zadaće svakog nastavnog predmeta.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji
poslova , godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima
odgojno obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, nastavnika i stručnih suradnika, plan rada
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Školskog odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima
škole.
Godišnji plan i program rada Škole donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i
školskog kurikuluma, a donosi ga 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 11.
Školski kurikulum se donosi na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog kurikuluma
i nastavnih planova i programa, kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i športa( u daljnjem
tekstu: ministar).Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program Škole o
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 te njihove kurikulume ako
nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog nastavničkog vijeća.
Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, a
smatra se da je dostupan ako je objavljen na mrežnim stranicama škole.
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 12.
Škola izvodi nastavni plan i program u trogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik
stječe srednju stručnu spremu, strukovnu kvalifikaciju u područjima rada strojarstvo,
elektrotehnika i obrada drva, a za sljedeća zanimanja:
-

s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t r o j a r s t v o
tokar,
glodač,
brusač,
alatničar,
strojobravar,
instalater grijanja i klimatizacije,
vodoinstalater
plinoinstalater,
limar,
autolimar,
bravar,
automehaničar,
urar,
zlatar,
finomehaničar,
puškar.
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-

•
•
•
•
•
•
•
•

obrada drva
stolar
drvogalanterist,
modelstolar,
drvotokar,
izrađivač čamaca,
bačvar,
kolar,
glazbalar,

-

ostale usluge
• tapetar

-

e
•
•
•
•

-

-

l e k t r o t e h n i k a
elektroinstalater,
autoelektričar,
elektromehaničar,
elektroničar-mehaničar.

-

Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju čijim završavanjem
učenik stječe srednju stručnu spremu, strukovnu kvalifikaciju u područjima rada,
obrazovnim sektorima :
-

obrada drva • drvodjeljski tehničar-dizajner .

-

elektrotehnika i računalstvo • tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

-

strojarstvo, brodogradnja i metalurgija • tehničar za vozila i vozna sredstva
Škola izvodi nastavni plan i program za pomoćna zanimanja u trogodišnjem trajanju u
područjima rada, obrazovnim sektorima :
-

-

obrada drva • pomoćni stolar -TES

strojarstvo, brodogradnja i metalurgija • pomoćni vodoinstalater - TES
• pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES
Škola ostvaruje i propisani nastavni plan i program prekvalifikacije,
osposobljavanja i usavršavanja.
Škola će pored djelatnosti odgoja i obrazovanja obavljati u manjem opsegu i druge
djelatnosti iz područja strojarstva, elektrotehnike i obrade drva koje se uobičajeno
obavljaju za kvalitetniju realizaciju godišnjeg plana i programa i to :
- Stručni nadzori nad objektima iz područja rada: strojarstvo, elektrotehnika i obrada
drva,
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-

Izrada projekata iz područja rada :strojarstvo ,elektrotehnika i obrada drva,
Opremanje objekata,
Proizvodnja i prodaja predmeta i usluga iz područja: strojarstvo, elektrotehnika i
obrada drva .
Izrada i izdavanje energetskih certifikata zgrada.
Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ,
Osposobljavanje certificiranih instalatera fotonaponskih sustava,
Proizvodnja električne energije,
Prijenos električne energije,
Distribucija električne energije,
Trgovina električnom energijom.

Članak 13.
Škola može osnovati Trgovačko društvo_________d.o.o. uz suglasnost Osnivača.

Članak 14.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja
lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.

Članak 15.
Škola organizira srednjoškolsko obrazovanje odraslih na temelju rješenja ministarstva
nadležnog za obrazovanje.
Obrazovanje odraslih obuhvaća:
- programe za stjecanje srednje stručne spreme koji se izvode prema posebnom
nastavnom planu i programu,
- programe prekvalifikacije,
- programe usavršavanja,
- programe osposobljavanja.
Obrazovanje iz stavka 1. ovog članka stječe se pohađanjem nastave ili polaganjem ispita
sukladno posebnim nastavnim planovima i programima koji moraju biti prilagođeni dobi,
prethodnom obrazovanju, znanju , vještinama i sposobnostima odraslih. Posebne programe
donosi Škola, te ih izvodi na temelju nastavnog plana i programa za redovite učenike.
Uvjeti i način izvođenja programa i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih provodi se
sukladno zakonu.
Članak 16.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
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Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
1. planiranje i programiranje rada,
2. poučavanje i podršku poučavanja,
3. postignuća učenika, odnosno polaznika,
4. materijalni uvjeti,
5. ljudski potencijal,
6. profesionalni razvoj zaposlenika,
7. međuljudski odnosi u Školi,
8. rukovođenje i upravljanje,
9. suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 17.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 14. Statuta Škole imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
> 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
> 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
> 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
> 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi Nastavničkog
vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti općeobrazovnih
predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim glasovanjem.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status redovnog
učenika i traje do 31. kolovoza tekuće školske godinu u kojoj je prestao status redovnog učenika
u Školi.
Članovima Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka mandata
Povjerenstva za kvalitetu.
Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od 4 godine ako to:
• sam zatraži,
• ako njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je predložilo.
Članak 18.
U Školi je organiziran Centar novih tehnologija.
Škola je dužna osigurati stručne i materijalne uvjete za provedbu praktične nastave i vježbi za
svoje učenike i odrasle polaznike, kao i za učenike i odrasle polaznike drugih ustanova i vanjskih
korisnika.
Škola je dužna u godišnjem planu i programu rada, odnosno školskom kurikulumu planirati i
pružanje usluga iz stavka 1. ovog članka. „
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Članak 19.
Škola može mijenjati djelatnost odlukom Školskog odbora , uz prethodnu suglasnost
osnivača i pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 20.
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 .
Iznimno ,Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti roditeljima,
učenicima, osnivaču i uredu državne uprave.
Članak 21.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza. i ima dva polugodišta.
Tijekom školske godine učenici imaju pravo na zimski, proljetni i i ljetni odmor .
Nastavnu godinu, odnosno početak i završetak nastave, broj radnih dana i odmore
učenika za svaku školsku godinu propisuje ministar.
Članak 22.
Nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada se izvodi na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama, laboratorijima , školskim
radionicama, te drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu škole te
školskom kurikulumu.
Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim na
hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.

Članak 23.
Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji
se mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati
mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola, obuhvaćaju
nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole. Ako
se učenik Škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne
godine.
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Članak 24.
Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja Škola može izvoditi izlete i stručne
ekskurzije i poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih
sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća propisanih Zakonom ,prema planu utvrđenom
godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
Izlete, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.
Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvješće o provedenoj ekskurziji.

Članak 25.
Škola ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručnoknjižnične djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Knjižnica mora udovoljavati uvjetima koji su propisani standardima.
Članak 26.
U školi se upotrebljavaju udžbenici koje je odobrilo ministarstvo prema
posebnom zakonu.
Članak 27.
Škola o svojoj djelatnosti, učenicima i djelatnicima vodi posebnu pedagošku i drugu
dokumentaciju i evidenciju u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE

Članak 28.
Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole koji organizira i vodi rad i poslovanje
Škole, predstavlja i zastupa Školu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole sukladno
zakonu i ovom Statutu.

Članak 29.
Ravnatelj u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje u
pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojima se uređuju
obvezni odnosi.
Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj, pri njenom izdavanju.
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Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.
Članak 30.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje
osoba koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor.
Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko
ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor dužan je utvrditi je li predložena osoba suglasna da obavlja poslove
ravnatelja kao zamjenik.
Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka javnim glasovanjem većinom
glasova ukupnog broja svojih članova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Odluka iz stavka 1.ovog članka stavlja se na oglasnu ploču u roku tri dana od donošenja.
O odluci iz stavka 1. ovog članka izvješćuje se osnivač u roku od 5 dana od dana
donošenja Odluke .
V. PEČATI I ŠTAMBILJ

Članak 31.
U pravnom prometu Škola koristi pečat s grbom Republike Hrvatske i pečat bez grba.
Pečat s grbom Republike Hrvatske je okrugla oblika, promjera 38 mm, na kojemu je uz
obod natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT, a u sredini pečata
otisnut je grb Republike Hrvatske.
Pečat bez grba okruglog je oblika, promjera 33 mm, na kojem je uz obod upisan pun
naziv i sjedište škole .
Škola ima i pečat bez grba, četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 40 mm, a u njemu je
upisan pun naziv Škole i sjedište.
Ravnatelj odlučuje o broju pečata, čuvanju i načinu uporabe.
Članak 32.
Pečat s grbom koristi se za ovjeru javnih i drugih isprava koje izdaje Škola temeljem
javnog ovlaštenja.
Pečat bez grba, okruglog oblika se upotrebljava za administrativno – računovodstveno
poslovanje Škole.
Pečat bez grba četvrtastog oblika, koristi se umjesto pisanja naziva Škole.

VI.IMOVINA ŠKOLE I ODGOVORNOSTI ZA OBVEZE ŠKOLE
Članak 33.
Imovinu Škole čine stvari,prava i novčana sredstva.
Imovinom raspolaže Škola pod uvjetima i na način propisan zakonom,drugim
propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
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Imovinu škole čine zgrada i ostale nekretnine, te druga društvena sredstva rada kojima
je Škola raspolagala i koja je koristila na dan stupanja na snagu Zakona o
ustanovama(24.kolovoza 1993.g.)kao i sredstva stečena u vlasništvo Škole nakon donošenja
tog Zakona.
Članak 34.
Ako Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit,dužna je upotrebljavati tu dobit
za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju
zakona.
Članak 35.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač je solidarno i neograničeno odgovaran za obveze Škole.
Članak 36.
Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja izrade i
izvršavanja proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi s zaduživanjem i upravljanjem
imovinom koja je u njezinoj nadležnosti.
Za planiranje i izvršavanje financijskog plana Škole odgovoran je ravnatelj Škole.
Članak 37.
Škola donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Škole.
Akte iz prethodnog stavka ovog članka Škola je dužna dostaviti osnivaču, Ministarstvu
financija i drugim nadležnim pravnim osobama.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE

Članak 38.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Škole s ciljem ostvarivanja
srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, na temelju utvrđenog nastavnog plana i
programa, školskog kurikuluma,te Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i
srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu odgoja i
obrazovanja učenika, te primjereno zadovoljavanje učeničkih interesa i potreba, a osobito rad
Škole kao javne službe.
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Članak 39.
Unutarnjim ustrojstvom Škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno –
pedagoškog rada, administrativno – stručnih, računovodstveno – financijskih i pomoćno –
tehničkih poslova.

Članak 40.
Unutarnji rad Škole uređuje se Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih
djelatnosti u Školi koji donosi Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.
Unutarnji rad Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

Članak 41.
U Školi se nastava organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i
obrazovnoj skupini.
Razredni odjel u pravilu se sastavlja od učenika prema istom programu obrazovanja.
Način organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u strukovnim
školama propisuje ministar.
Odluku o broju učenika u razrednom odjelu na početku svake školske godine donosi
ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima.
U pojedinim oblicima rada (dopunska nastava, vježbe i slično), nastava se organizira na
određeno vrijeme kada je takav oblik pomoći učenicima potreban .
U pojedinim oblicima rada ( dodatna nastava , vježbe i slično) nastava se organizira za
učenike koji ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni
predmet., a učenik se uključuje na temelju vlastite odluke.
Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama ( učenici s teškoćama )
provodi se u skladu sa Zakonom.
Članak 42.
Škola je dužna ostvariti tjedno 32, odnosno godišnje 1120 sati, po razrednom odjelu,osim u
programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave .
Teorijska nastava izvodi se dnevno do najviše 6 sati .
Nastavni sat traje 45 minuta.
Iznimno ,trajanje nastavnog sata može se mijenjati zbog posebnih okolnosti , uz prethodnu
suglasnost ministarstva.
Sat praktične nastave traje 60 minuta ako se izvodi izvan Škole..
Godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i kurikulumom, pritom
ukupan broj tjednih sati ne smije prelaziti 40.
Članak 43.
Način organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u strukovnim
školama propisuje ministar.
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Članak 44.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog
poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična nastava i
punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima iz ovog članka.
Članak 45.
Godišnji plan i programom rada Škole, pored sastavnica iz članka 9. ovog Statuta, sadrži u
pravilu:
- 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, nastavnika, 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 (odmor učenika, vrijeme polaganja popravnih ispita,vrijeme polaganja
završnih ispita) te druga pitanja propisana zakonom i propisima Ministarstva nadležnog
za poslove obrazovanja .
Odmori profesora, stručnih suradnika, stručnih učitelja, suradnika u nastavi (u daljnjem
tekstu: nastavnika) u pravilu se organiziraju tijekom ljetnog odmora učenika.
Članak 46.
Stručno – pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom,
potrebama i interesima učenika, te radi promicanja stručno – pedagoškog rada Škole.
Rad školske knjižnice sastavni je dio stručno-pedagoškog rada.
Članak 47.
Administrativno-tehničke i pomoćne poslove u Školi, te mjerila za utvrđivanje broja
izvršitelja, popis poslova i količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.

Članak 48.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se sukladno potrebama ostvarivanja nastavnog plana i
programa, te zadovoljavanja potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih
osoba u pravilu u pet radnih dana tjedno.
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Nastavni proces odvija se u dvije smjene, prema posebnom rasporedu, kojeg na prijedlog
nastavnika-satničara donosi ravnatelj.
Škola u tijeku radnog dana ureduje od 7.30 do 19.30 sati.
Radno vrijeme za učenike organizira se poludnevno u skladu s propisanim kriterijima.

Članak 49.
Odmor u tijeku radnog dana za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima
pedagoškog rada.
Stanka za ostale djelatnike Škole, traje 30 minuta i ne može biti određena na početku ili na
kraju radnog vremena. Stanka za ostale djelatnike, organizira se, u pravilu tako, da se rad ne
prekida u vrijeme uredovanja sa strankama.
Uredovno vrijeme administrativno-računovodstvenih i
pomoćno-tehničkih radnika
određuje ravnatelj svojom odlukom, sukladno potrebama roditelja i učenika tako da se
roditeljima i drugim građanima omogući da i izvan radnog vremena mogu obaviti potrebite
poslove u Školi.

Članak 50.
Škola je dužna, putem oglasne ploče, obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno
uredovnom radnom vremenu za rad s roditeljima, učenicima, te građanima i drugim strankama.

Članak 51.
U poslovima u kojima na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom
interesu učenika, roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, Škola postupa prema odredbama
Zakona o općem upravnom postupku.
VIII. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

1.

Školski odbor
Članak 52.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam ( 7 ) članova od kojih jednog ( 1 ) člana bira i razrješava
radničko vijeće,
a ako u školi nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i
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opozivaju radnici Škole 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
razrješava :.
nastavničko vijeće Škole dva ( 2 ) člana Školskog odbora iz reda nastavnika i
stručnih suradnika ,
vijeća roditelja jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja učenika
koji nije radnik škole,
osnivač tri ( 3 ) člana Školskog odbora samostalno.
Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine.
Nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno imenovane.
-

Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članak 53.
Školski odbor o svim pitanjima iz svojeg djelokruga odlučuje većinom glasova ukupnog
broja članova.

Članak 54.
Prijedlog kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika utvrđuju nastavnici i stručni suradnici (u daljnjem tekstu:nastavnici) Škole
na Nastavničkom vijeću .
Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga nastavničko vijeće imenuje
izborno povjerenstvo od tri člana. Član povjerenstva ne može biti kandidat za člana
Školskog odbora.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda nastavnika može istaknuti svaki
nastavnik i stručni suradnik škole.
Nastavnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati najkasnije 15 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.“
Članak 55.
Nastavnika koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju je
kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih nastavnika Škole,
Povjerenstvo upisuje u listu kandidata.
Lista kandidata mora sadržavati najmanje četiri ( 4 ) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Članak 56.
Izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i popis svih nazočnih članova nastavničkog
vijeća.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova nastavničkog vijeća .
Članak 57.
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Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano, ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
nastavničkog vijeća Škole.

Članak 58.
Na glasačkom listiću radnici zaokružuju redni broj ispred imena kandidata za kojeg glasuju.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena
jednog ili dva kandidata.
Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena
kandidata smatrat će se nevažećim.
Članak 59.
Dva ( 2 ) kandidata koja su dobila najveći broj glasova nastavničkog vijeća Škole
izabrani su, a nastavničko vijeće izabrane kandidate nakon izbora imenuje u Školski
odbor.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja
se glasovanje u drugom krugu samo za te kandidate.
Članak 60.
Prijedlog kandidata za članove Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja koji nije
radnik škole biraju roditelji na sjednici Vijeća javnim glasovanjem.
Svaki roditelj – član Vijeća može predložiti drugog roditelja – člana Vijeća ili
istaknuti svoju kandidaturu za članstvo u Školskom odboru.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja
mora biti proveden najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Članak 61.
Kandidatom se smatra svaki član Vijeća koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju
kandidaturu i čiju je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina prisutnih
članova Vijeća.
Vijeće roditelja mora predložiti najmanje 2 kandidata , te se o njima izjašnjava
pojedinačno dizanjem ruku.
Kandidat koji dobije najveći broj glasova Vijeća roditelja izabran je , a nakon
izbora Vijeće roditelja izabranog kandidata imenuje u Školski odbor.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja
se glasovanje u drugom krugu samo za te kandidate.
Članak 62.
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Jednog člana Školskog odbora kojeg biraju radnici neposrednim i tajnim
glasovanjem na skupu svih radnika. Pravo da biraju i budu birani imaju svi radnici
koji su zaposleni u školi.
Popis radnika s biračkim pravom utvrđuje izborni odbor koji se bira na skupu
radnika, a broji tri člana. Članovi izbornog odbora ne smiju biti kandidati za člana
Školskog odbora.
Skup radnika saziva predsjednik Školskog odbora odlukom o raspisivanju izbora
za članove Školskog odbora te objavljuje vrijeme i mjesto održavanja izbora.
Članak 63.
Listu kandidata za izbor člana Školskog odbora sastavlja izborni odbor na skupu
radnika , a prijedloge za člana školskog odbora može dati sindikat koji djeluje u školi,
kao i skupina radnika koju podržava najmanje 10% radnika zaposlenih u školi. Pored
imena predloženog kandidata treba navesti da ga je predložio sindikat i naziv tog
sindikata.
Članak 64.
Nakon što je utvrdio listu kandidata, izborni odbor sastavlja glasački listić.
Nakon toga provodi i nadzire glasovanje.
Glasovanje se provodi na način da nazočni radnici zaokružuju redni broj ispred
imena kandidata za kojeg žele glasovati.
Ako na listiću nije zaokružen niti jedan kandidat, listić se smatra nevažećim, kao i
u slučaju da je zaokružen redni broj više kandidata.
Izbori su valjani ako je glasovala najmanje jedna trećina ( 1/3) radnika s pravom
glasa.
Članak 65.
Za člana Školskog odbora izabran i imenovan je kandidat koji je dobio najveći
broj glasova radnika koji su glasovali.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izabran je kandidat koji je
duže neprekidno zaposlen kod poslodavca.
Članak 66.
O tijeku izbora izborni odbor vodi zapisnik koji se objavljuje na oglasnoj ploči, te
dostavlja ravnatelju škole.
Članak 67.
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. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
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Članak 68.
Prvu konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj
najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je imenovana većina članova Školskog
odbora.

Članak 69.
Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednici predsjedava najstariji član
Školskog odbora.
Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata.
Ako je istaknuto više kandidata, glasuje se za svakog kandidata posebno.
Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina
od ukupnog broja članova Školskog odbora.
Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
Na isti način i po istom postupku članovi biraju i zamjenika predsjednika.
Članovi Školskog odbora mogu odlučiti da izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika izvrše tajnim glasanjem.
Članak 70.
Sjednice Školskog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Dnevni red sjednice, kao i materijale za sjednicu priprema predsjednik u suradnji
s ravnateljem.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju
se najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.
Iznimno , ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom,
telefonom ili elektronskim putem.
Predsjednik Školskog odbora priprema, saziva, te vodi sjednice Školskog odbora.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pismeni zahtjev najmanje tri
člana Školskog odbora ili osnivača.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko su predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik spriječeni ili odbiju zakazati sjednicu , a radi se o potrebi bitnoj i
neophodnoj , o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanja redovite djelatnosti, odnosno zakonitost rada Škole, sjednicu Školskog
odbora dužan je na prijedlog osnivača sazvati ravnatelj.

Članak 71.
Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja
članova Školskog odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao
predsjednik Školskog odbora.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom
zapisnika s prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 72.
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Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su usvojene većinom glasova
ukupnog broja članova Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči da o pojedinoj
točki dnevnog reda glasuje tajno.
Članak 73.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi zapisničar kojeg odredi predsjednik Školskog odbora.
Zapisnik se obavezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal
za narednu sjednicu.
Članak 74.
Školski odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pitanja i
pripremanja prijedloga akata iz svog djelokruga.
Članak 75.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove
roditelje, objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Članak 76.
Školski odbor:
1. donosi:
-

Statut na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja,
Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća,
Godišnji plan i program rada Škole, na prijedlog ravnatelja te nadzire njegovo
ostvarivanje,
Financijski plan Škole,
polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna Škole,
prethodnu suglasnost ravnatelju u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa radnika Škole.
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,

2. odlučuje uz suglasnost osnivača:
-

o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i
opterećivanju nepokretne imovine bez obzira na njezinu vrijednost,
o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju,otuđivanju i
opterećivanju pokretne imovine, čija vrijednost prelazi iznos od 100.000,00
kuna,

3. odlučuje:
-

o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled kod
ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
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-

o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju pokretne imovine (osim nepokretne
imovine) i izvođenju investicijskih radova ( temeljem provedenih postupaka
nabave) vrijednosti iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
imenovanju ravnatelja Škole uz suglasnost Ministra,
razrješenju ravnatelja Škole,
odlučuje o namjeni sredstava donacije.
odlučuje u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti
ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo
nadležno tijelo.

1. predlaže i podnosi osnivaču:

-

promjenu naziva i sjedišta Škole,
mjere poslovne politike Škole,
promjenu djelatnosti,
statusne promjene,
izvješće o radu Škole,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

2. razmatra:

-

rezultate odgojno-obrazovnog rada,
izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole.
predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,

3. predlaže ravnatelju:

-

donošenje odluka o pitanjima od interesa za rad Škole.

Donosi i druge odluke te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Škole.

Članak 77.
Članu Školskog odbora mandat prestaje razrješenjem i prije isteka vremena na
koji je imenovan:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako ne dolazi na sjednice Školskog odbora ili svojim radom i ponašanjem nanosi
štetu Školi,
- ako članu izabranom iz reda nastavnika , stručnih suradnika i radnika, prestane
radni odnos u Školi,
- ako status redovitog učenika prestane djetetu čiji je roditelj – član Školskog odbora
izabran iz reda Vijeća roditelja Škole, najkasnije u roku od 60 dana od prestanka
statusa.
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
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U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka
četverogodišnjeg razdoblja, novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do
isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
Članak 78.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor ne
ispunjava obveze utvrđene Zakonom.

2.

Ravnatelj
Članak 79.

Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole.

Članak 80.
Ravnatelj obavlja ove poslove:
-

predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,

-

organizira i vodi rad i poslovanje Škole,
predstavlja i zastupa Školu,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
odgovara za zakonitost rada Škole,
u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski kurikulum
predlaže Školskom odboru Godišnji plan i program rada Škole,
potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
brine o izvršavanju odluka osnivača, Školskog odbora, Nastavničkog vijeća i drugih tijela
Škole,
obustavlja od izvršenja odluke Školskog odbora i drugih tijela Škole, za koje smatra da
su nezakonite,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,
brine o sigurnosti te pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za
njihovu sigurnost,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela,
donosi odluku o raspoređivanju nastavnika po predmetima i razrednim odjelima,
sukladno stručnoj spremi i drugim sposobnostima nastavnika, a u cilju što kvalitetnijeg
ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa,
poduzima mjere propisane zakonom u svezi neizvršavanja poslova ili neispunjavanja
drugih obveza iz radnog odnosa,

-

-
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samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji
ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Škole,uz prethodnu suglasnost
Školskog odbora,
izdaje odluke o radnim obvezama nastavnika,
uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova na
projektu 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,
određuje raspored i upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine (osim
nekretnina) i o izvođenju investicijskih radova (temeljem provedenih postupaka nabave)
do vrijednosti od 70.000,00 kuna ,
podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanju Škole najmanje
jednom godišnje Ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja, Školskom odboru i
uredu uprave nadležnom za poslove školstva,
surađuje s učenicima, roditeljima, osnivačem, tijelima državne uprave, nadležnim
Ministarstvom i drugim tijelima.
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,
skrbi da se prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka učenika, roditelja/
skrbnika učenika i radnika Škole obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka
i drugim važećim propisima,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenicima Škole za registar zaposlenih u
javnom sektoru,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-Maticu,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnika Škole,
imenuje članove povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za
provođenje upisa učenika u I. razrede,
osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Škole,
osniva radne skupine za razradu pojedinih pitanja iz svog djelokruga rada.

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima
Škole.

Članak 81.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu 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. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
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2. uvjete propisane 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
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Članak 82.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Školski odbor najkasnije tri
mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Školski odbor donosi odluku o imenovanju ravnatelja uz prethodnu suglasnost Ministra.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.

Natječaj traje najkraće osam (8), a najdulje petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja
odlučuje Školski odbor.
Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja posebice sadrži:
- nužne uvjete koje mora ispunjavati kandidat,
- dodatne kompetencije,
- vrijeme na koje se imenuje,
- rok do kojeg se primaju prijave kandidata sukladno stavku 5.ovog članka, uz
obveznu naznaku “Za natječaj za ravnatelja - ne otvarati”
- rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru (a koji ne može biti dulji od
45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ).
- 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.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja su dužni dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici:
- životopis,
- domovnicu,
- dokaz o završenom studiju (diploma),
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (kandidati koji su završili nenastavnički
smjer),
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja
stručnog ispita,
- dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (elektronički zapis podataka iz radnog
odnosa iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole o vrsti i
trajanju poslova),
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uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog
odnosa u školskoj ustanovi propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci ),
program rada ravnatelja za mandatno razdoblje (koji mora sadržavati sve što je navedeno u

članku 81.A. ovoga Statuta).
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat
može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne
digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz
natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Članak 83.
Program rada ravnatelja za mandatno razdoblje treba sadržavati ciljeve, aktivnosti,
budžet/financijski plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako
provoditi u mandatnom razdoblju.
Članak 84.
Prijave na natječaj Škola je dužna urudžbirati neotvorene. Školski odbor na svojoj sjednici otvara
i pregledava natječajnu dokumentaciju slijedom njihova urudžbiranja.
Nakon otvaranja prijava, Školski odbor utvrđuje:
• koji kandidati ispunjavaju nužne uvjete natječaja,
• jesu li prijave dostavljene u propisanom roku, i
• jesu li prijave potpune.
• je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 81. ovoga Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se smatraju
kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.

Članak 85.
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja su poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se samo za kandidate za koje je utvrđena
ispunjenost nužnih uvjeta natječaja, na sjednici Školskog odbora prema sljedećim dokazima i
vrijednosnim bodovima iz :
1. poznavanja 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 neovisno o 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)
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3. iskustva na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije - 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika : 1 bod
0 bodova (bez dokaza)
1 bod
0 bodova (bez dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije:
1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo
rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj vrednovanja sve tri
dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
2. osnovne digitalne vještine:

Članak 86.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandiidata
rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija
Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom
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 Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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 dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju
se sjednice Nastavničkog vijeće, Vijeća roditelja i Skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i
odredbama ovog Statuta.

24

Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
kojeg Nastavničko 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, Nastavničko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima s liste za
ravnatelja postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada, ali ne smiju
od kandidata tražiti bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje
diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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.
Zaključak iz stavka 7. ovoga članka oblikuje i potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno
skupa radnika.
Članovi Školskog odbora obvezni su zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je
imenovalo,odnosno izabralo u Školski odbor.

Članak 88.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata 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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru) radnika.

25

Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.

Članak 89.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup
(zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 87. stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu
Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja,
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i radnika u Školskom odboru da kod imenovanja
ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema stajalištu Vijeća, odnosno
Skupa (zbora) radnika.
Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa(zbora) radnika, a dostavlja
se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno Skupa
(zbora) radnika.
Članak 90.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (zbora)
radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s predstavljanjem
programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom
glasova ukupnog broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja
za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora. Odluka o imenovanju
ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra
se da je suglasnost dana i ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva za suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta
ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili
ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.

Članak 91.
Ukoliko sjednicu Školskog odbora iz članka 86. ovoga Statuta ne sazove predsjednik Školskog odbora u
utvrđenom roku, tada se ista mora održati u sljedeća 24 sata, a dužan ju je sazvati i voditi zamjenik
predsjednika Školskog odbora. Ukoliko to ne učini zamjenik predsjednika Školskog odbora tada se
sjednica bez odgode mora održati u sljedeća 24 sata, a saziva ju i vodi član Školskog odbora redoslijedom
starosti.
U slučaju nemogućnosti donošenja odluke o imenovanju ravnatelja zbog opstruiranja postupka od strane
pojedinog člana Školskog odbora, Školski odbor je dužan poduzeti sve potrebne zakonske radnje koje će
omogućiti da se postupak imenovanja ravnatelja okonča u zakonom predviđenom roku.
U svezi stavka 2. ovoga članka, Školski odbor može, između ostaloga, od Školskog tijela ili Osnivača
zatražiti da provede postupak razrješenja i imenovanja novog člana Školskog odbora, umjesto člana koji
opstruira imenovanje ravnatelja Škole.

26

Članak 92.
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 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.

Članak 93.
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 94.
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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
Članak 95.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
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ako
veće

- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Školi veću štetu ili
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati

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. Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u stavku 2. podstavak
1. ovog članka s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog članka, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od ravnatelja da
se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog
stavka, članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog članka 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.
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 91. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, a u roku od
30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.

Članak 96.

Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u
drugim slučajevima:
- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
- kada ravnatelj bude razriješen,
- kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika
ili stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti iz članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba kojoj
je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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 nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o
radu mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
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Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti
ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje
godinu dana.Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja
dužnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u postupku i
rokovima utvrđenim ovim člankom Statuta.
IX. PRAVA I OBVEZE UČENIKA

1.

Upis učenika
Članak 97.

Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod
jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu
donosi ministar.
Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred propisuje ministar pravilnikom.
Natječaj za upis učenika u prvi razred Škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Škole i osnivača , a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o
upisu.

Članak 98.
Natječaj sadrži:
- programe obrazovanja u koji se učenik upisuje,
- broj učenika koje će Škola upisati u prvi razred prema odluci o upisu,
- uvjete upisa,
- potrebnu dokumentaciju,
- kriterije za izbor kandidata,
- način i postupak provođenja natječaja,
- druga pitanja u svezi s upisom i izborom kandidata.
Članak 99.
Pravo na upis u Školu imaju, pod jednakim uvjetima, svi kandidati sa završenom osnovnom
školom, sukladno broju utvrđenom odlukom o upisu.
Članak 100.
Izbor kandidata za upis u prvi razred, zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom
obrazovanju, te sklonostima i sposobnostima učenika.
Izbor kandidata za upis u prvi razred obavlja se prema elementima i kriterijima koje
propisuje ministar .
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Članak 101.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do navršenih 18 godina života uz odobrenje
Školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta.
Članak 102.
Redoviti upis u prvi razred obavlja se u vrijeme koje svojim aktom odredi nadležni
Ministar .
Upis učenika provodi povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

Članak 103.
Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju
odluke Školskog odbora, putem natječaja, koji se objavljuje sukladno posebnim važećim
propisima.

Status učenika

2.

Članak 104.
Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Status redovitog učenika, učenik ima do kraja školske godine u kojoj je završio srednje
obrazovanje.
U spornim slučajevima, glede stjecanja i prestanka statusa učenika, odlučuje Školski odbor, na
prijedlog Nastavničkog vijeća.

Članak 105.
Učenik gubi status redovitog učenika:
-

na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje,
kada se ispiše iz Škole,
kada ne upiše sljedeći razred srednje škole u skladu s odredbom članka 79.stavka 1.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
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upisanoga obrazovnog programa ali nije položio državnu maturu, odnosno
izradio ili obranio završni rad,
Iznimno, status redovitog učenika može se produžiti najviše za dvije godine zbog:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
- bolest učenika,
- roditeljstvo učenika,
- kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
O produženju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća .
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovitog učenika , potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje
iste kvalifikacije. Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za
strukovno obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole (Nastavničkog vijeća – redoviti učenik,
na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.

Prava učenika

3.

Članak 106.
Učenici imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona,
ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 107.
Prava učenika su:
-

-

Pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
Pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem
interesu,
Pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
Pravo na pomoć drugih učenika školske ustanove,
Pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju i školskom odboru,
Pravo na sudjelovanje u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,
Pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog
rada.
osnivati klubove učenika i druge oblike kulturno – umjetničkog, športskog i tehničkog
sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim
slobodnim aktivnostima,
zatražiti od Škole osnivanje učeničke zadruge kao oblik izvannastavnih aktivnosti,
- birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika odnosno za predsjednika
razrednog odjela.

4.

Obveza zaštite prava učenika
Članak 108.
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Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su
poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava , posebice o oblicima
tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to
dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.
Način postupanja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava
nadležnim tijelima, propisuje ministar.

5.

Sigurnost i zaštita zdravlja
Članak 109.

učenika.

Škola je dužna stvarati uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit

Škola mora sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja, voditi evidenciju o
neprihvatljivim ponašanjima učenika i posebno brinuti o njihovoj sigurnosti .
Škola je dužna :
- osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju,
- brinuti o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavati liječnike primarne
zdravstvene zaštite i roditelje,
- pratiti socijalne probleme i pojave kod učenika i poduzimati mjere za otklanjanje
njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim
tijelima,
-pružati savjetodavni rad učenicima.

6.Vijeće učenika
Članak 110.
U Školi se osniva Vijeće učenika.
Vijeće učenika čine predstavnici učenika svih razrednih odjela Škole.
Svojeg predstavnika u Vijeće učenika, učenici biraju na sjednici razrednog odjela javnim
glasovanjem. Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela. Da bi bio izabran u Vijeće
učenika kandidat za predstavnika mora dobiti natpolovičnu većinu ukupnog broja učenika jednog
razrednog odjela.
Članak 111.
Vijeće učenika bira svog predsjednika koji se skrbi o sazivanju sastanaka, dnevnom redu i
kontaktu s ravnateljem, pedagogom i tajništvom.
Vijeće učenika bira svog predstavnika, koji ima pravo sudjelovati u radu stručnih i
upravnih tijela Škole kada navedena tijela raspravljaju i odlučuju o pravima i obvezama učenika.
Predstavnik učenika koji sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela, nema pravo
odlučivanja.
Članak 112.
Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik,psiholog ili pedagog , a mogu
sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća ali bez prava
odlučivanja.
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O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi
predsjednik.

Članak 113.
Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.

Članak 114.
Članovi Vijeća učenika raspravljaju i predlažu nadležnim tijelima :
- svoja mišljenja i prijedloge o odgojno obrazovnom radu u Školi,
- sudjeluju u procesu primjene odgojnih mjera,
- predlažu način i sadržaj mjera poticanja i nagrađivanja,
- predlažu oblike kulturno-umjetničkog, športskog, tehničkog sadržaja, slobodnih
aktivnosti i slično.
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda

7.Obveze učenika
Članak 115.
Obveze učenika su:
- pohađanje obveznog dijela programa i drugih oblika odgojno – obrazovnog rada
koje je izabrao,
- pridržavanje pravila kućnog reda,
- ispunjavanje uputa nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih zaposlenika
škole, a koje su u skladu s propisima i kućnim redom,
- čuvanje udžbenika i drugih obrazovnih i nastavnih sredstava,
- skrbiti i promicati humane odnose među učenicima,
- ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih
učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, kao i ugled Škole u cjelini,
- sudjelovati u radu Vijeća učenika,
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

8. Redovito školovanje
Članak 116.
Redovito školovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i drugih oblika odgojno –
obrazovnog rada, te obavljanje ostalih obveza.

Članak 117.
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Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati liječničkom
potvrdom ili 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, športski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen,
specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i epotvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi, najkasnije u roku od 7 dana od povratka učenika
na nastavu.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana , a za koje
nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 117. ovoga Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom
Opravdani izostanci su:
- bolest,
- smrtni slučajevi u obitelji,
- iznimne obiteljske prilike,
- prometni zastoji i prekidi,
- elementarne nepogode,
- bolest članova obitelji,
- sudjelovanje u svojstvu člana u organiziranim športskim i kulturnim aktivnostima i sl.

Članak 118.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog najkasnije
neposredno prije početka nastavnoga dana
- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na dan kada dijete treba
izostati
- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva podnesenog
najkasnije 3 dana prije izostanka
- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama članka
116. i 117. ovog Statuta.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku
mogu izreći pedagoške mjere. Zahtjev za izostanak dostavljen e-poštom smatra se pravovaljanim načinom
dostavljanja zahtjeva.

Članak 119.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi,
odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do
početka drugog polugodišta.
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.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj
školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni
program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu
odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
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Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će drugu
školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika u roku do sedam dana i dostavi
joj prijepis ocjena.
Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih
ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita
određuje Nastavničko vijeće.
Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti promjena
upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti
obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg
učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog
postupka Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i
strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj knjizi
zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.“
Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Ako učenik iz stavka 8. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 8. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja prošlo
više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.

Članak 120.
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni
program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog
programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.,
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno
dopunskih ispita.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar pravilnikom.
Članak 121.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza
polaganja manjeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita započet će s redovitim pohađanjem nastave
razreda u kojem nastavlja obrazovanje nakon upisa u Školu.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. ožujka
tekuće školske godine.
Učenik koji do propisanog roka iz stavka 2. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske
ispite, ne može s uspjehom završiti razred u kojem je nastavio školovanje.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza
polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu u prvoj će godini polagati
razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog pohađanja nastave.
Za učenike iz stavka 4. ovoga članka Škola će organizirati konzultativno- instruktivnu nastavu
koju je učenik dužan pohađati.
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Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u odgojno-obrazovnom radu , sukladno statutu
Škole, ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
Učenik iz stavka 4. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31.
kolovoza tekuće školske godine.
Ako učenik zbog opravdanog razloga ne pristupi polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita u
zadanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti naknadno polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog
kojega nije pristupio ispitu.
Ako učenik iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite u rokovima iz
stavka 2. i 7. ovoga članka, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu
redovitog učenika u ovoj ili drugoj školi ili drugome programu obrazovanja.
Članak 122.
Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg razreda , ako nije
položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda.
Učenik može u jednome danu polagati najviše tri ispita.
Ispit iz jednoga predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim nastavnikom te
jedan put pred ispitnim povjerenstvom.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ispitno povjerenstvo čine tri člana koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna.
Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom glasova. Član
povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Ispiti se u skladu s uputama za realizaciju nastavnog plana i programa polažu usmeno, pismeno i
usmeno, praktično ili izvođenjem laboratorijske i druge vježbe.
Članak 123.
Ravnatelj imenuje povjerenstvo pred kojim se polaže ispit. Povjerenstvo čine tri člana i to:
- predmetni nastavnik,
- nastavnik istog ili srodnog predmeta
- razrednik ili njegov zamjenik.
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj imenuje
drugog člana ispitnog povjerenstva iz redova Nastavničkog vijeća.
Na zahtjev učenika ravnatelj može donijeti odluku o izuzeću predmetnog nastavnika iz ispitnog
povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev učenika opravdan.

Članak 124.
Uspjeh redovitih učenika na kraju polugodišta i školske godine utvrđuje se na temelju praćenja
i ocjenjivanja tijekom polugodišta, odnosno nastavne godine u skladu sa Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima donesenim na temelju Zakona.
Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike, a razrednik roditelje s
učeničkim obvezama za svaki nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima
praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika.Razrednik je dužan voditi računa da se ova
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odredba provede, a roditeljima ukazati na činjenicu da su učenici upoznati sa svojim
obvezama.

Članak 125.
Uspjeh učenika i ocjenu za svaki predmet, utvrđuje nastavnik javno u razrednom odjelu,
odnosno obrazovnoj skupini na zadnjem nastavnom satu.
Ocjena na kraju polugodišta i školske godine, odnosno zaključna ocjena mora biti odraz
učenikovih cjelokupnih odgojno – obrazovnih postignuća, tijekom obrazovnog razdoblja, te
utemeljena na bilješkama o praćenju učenika i na ocjenama upisanim u imenik.
Zaključna ocjena na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih
ocjena na polugodištu, poglavito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.

Članak 126.
Uspjeh učenika iz pojedinih predmeta ocjenjuje se sljedećim ocjenama:
- odličan (5)
- vrlo dobar (4)
- dobar (3)
- dovoljan (2)
- nedovoljan (1)
Ocjene odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan su prolazne.

Članak 127.
Krajem nastavne godine, odnosno krajem školske godine, razrednik izračunava, a Razredno
vijeće utvrđuje opći uspjeh učenika jedinstvenom ocjenom, koja je aritmetička sredina ocjena
iz svih predmeta i to ocjenom:
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- odličan, ako je srednja ocjena najmanje 4,50
- vrlo dobar, ako je srednja ocjena od 3,50 do 4,49
- dobar, ako je srednja ocjena od 2,50 do 3,49
- dovoljan, ako je srednja ocjena 2,00 do 2,49.
Učeniku koji na kraju školske godine ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz tri ili više
predmeta, odnosno koji nije položio popravni ispit u popravnom roku, opći uspjeh utvrđuje se
ocjenom nedovoljan, te se upućuje na ponavljanje razreda.

Članak 128.
Krajem nastavne godine razrednik predlaže ocjenu iz vladanja učenika, a utvrđuje je Razredno
vijeće i to kao:
- uzorno
- dobro
- loše.

Članak 129.
Redoviti učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan, a kojemu nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na
polaganje popravnog ispita.

Članak 130.
Učenik koji iz opravdanih razloga (dugotrajna bolest, opravdana spriječenost, vojne ili druge
obveze, razna športska i druga natjecanja i slično) nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.

Članak 131.
Učenik može zbog zdravstvenog stanja, biti trajno ili privremeno oslobođen obveze
savladavanja svih ili pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz osnovnih
predmeta struke, odnosno neophodni za zanimanje za koje se učenik školuje.
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Odluku o oslobođenju obveza iz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog
nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se
upisuje da je oslobođen.

Članak 132.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša 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.
Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog
vijeća za svakog učenika posebno.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim
kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.

Članak 133.
Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva
puta, osim učenika koji pohađa program za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja koji to
pravo može koristiti samo jedanput.
Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki razred
upisati dva puta.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može upisati isti
razred i više od dva puta, uz suglasnost ministra.

Članak 134.
Škola otkriva, prati i potiče darovite učenike, te organizira i vrši izbor odgovarajućih dodatnih
sadržaja i metoda rada kojima omogućuje izuzetno nadarenim učenicima da razviju svoje
sposobnosti, sklonosti i interese.
Učenici iz stavka 1. ovog članka mogu završiti obrazovni program u vremenu kraćem od
propisanog, a na način i pod uvjetima koje propisuje nadležni ministar, o čemu odluku donosi
Nastavničko vijeće.
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9.Dokumentacija
Članak 135.
Škola vodi za svaki razredni odjel imenik učenika, pregled i dnevnik rada, te matičnu knjigu
za skupine učenika, s podacima za svakog učenika posebno.
Osim navedenog Škola vodi i ostalu dokumentaciju, pedagošku i ostalu evidenciju prema
propisima koje donosi nadležni Ministar, a posebno upisnik učenika i radnika s potrebnim
podacima u elektroničkom obliku ( e-Matica ).

Članak 136.

Na završetku svakog razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba, a na završetku srednje
škole svjedodžba o položenoj državnoj maturi ili svjedodžba o završnom radu.
Sadržaj i oblik svjedodžbi propisuje nadležni Ministar.

10.Ispiti
a) Ispit pred povjerenstvom
Članak 137.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom
vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom. Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
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Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva
(2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je konačna.

Članak 138.
Nastavničko vijeće imenuje povjerenstvo pred kojim se polaže ispit. Povjerenstvo čine tri
člana i to:
- predmetni nastavnik,
- nastavnik istog ili srodnog predmeta
- razrednik ili njegov zamjenik.
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
U opravdanom slučaju za člana povjerenstva – nastavnika istog ili srodnog predmeta, može
biti imenovan nastavnik iz druge škole.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, Nastavničko
vijeće imenuje drugog člana povjerenstva iz redova Nastavničkog vijeća.

Članak 139.
Na zahtjev učenika iz stavka 1. članka 133. Nastavničko vijeće može donijeti odluku o izuzeću
predmetnog nastavnika iz ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev učenika opravdan.

Članak 140.
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Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom glasova.
Član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi
u zapisnik.
Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene utvrđene prema članku 125. ovog
Statuta.
Ocjena povjerenstva je konačna.
O ispitu pred povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana
učeniku,ocjena za svako pitanje i konačna ocjena.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad iz
članka 141. ovoga Statuta.
Članak 141.
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 Nastavničko 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 rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika
na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.

b) Popravni ispit

Članak 142.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispit održava se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
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Članak 143.
Škola je dužna nakon završetka nastave organizirati dopunski nastavni rad za učenike kojima je
potrebna pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja. Dopunski nastavni rad se planira Godišnjim
planom i programom rada Škole. S rasporedom dopunskog nastavnog rada učenici moraju biti
upoznati najkasnije na dan održavanja sjednice Nastavničkog vijeća nakon završetka nastave.
Članak 144.
Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i
ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom
primjenjuje se stavak 1. ovog članka.
Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit nakon prestanka razloga zbog kojeg nije pristupio ispitu, u posebnom
roku kojeg odredi ravnatelj.

Članak 145.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj Škole imenuje tri člana i to:
- predmetnog nastavnika,
- nastavnika istog ili srodnog predmeta,
- razrednika ili zamjenika razrednika.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj imenuje
drugog člana povjerenstva iz redova Nastavničkog vijeća.

Članak 146.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Kada povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a
član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi
u zapisnik.
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Ocjena povjerenstva je konačna.

Članak 147.
Učenik stječe pravo upisa u sljedeći razred, ako je do kraja školske godine ocijenjen iz svih
predmeta prolaznom ocjenom.
Učenik koji na popravnom ispitu nije dobio prolaznu ocjenu, upućuje se na ponavljanje
razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi status redovitog učenika.
c) Predmetni ili razredni ispit
Članak 148.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz
jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Opravdani razlozi iz stavka 1. ovog članka smatraju se:
- bolest u trajanjem duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,
- obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
- isključenje učenika iz Škole,
- razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,
- dulji izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće.
Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, a opravdanost svog
zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni u
podstavku 1. – te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz podstavka 2. i 4.
Učenik može biti upućen na polaganje predmetnog ispita kada iz opravdanih ili
neopravdanih razloga izostane s nastave pojedinog predmeta 30 % ili više nastavnih sati od
broja sati propisanih važećim nastavnim planom i programom za određeni predmet, i ako zbog
velikog broja izostanaka nije mogao biti ocijenjen.
Odluku o upućivanju na razredni ili predmetni ispit iz st. 4. ovog članka donosi
Nastavničko vijeće na obrazloženi prijedlog razrednika za razredni, a predmetnog nastavnika za
predmetni ispit.
Članak 149.
Predmetni ili razredni ispit, mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća, polagati i daroviti
učenici, koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedno savladavaju još
jedan obrazovni program.
U tijeku jedne školske godine učenik može završiti dva razreda.
Uvjete i postupak pod kojima učenik može završiti školu u kraćem vremenu propisuje
ministar.
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Članak 150.
Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu 15 dana prije
završetka nastavne godine.
Predmetni ili razredni ispit za svakog učenika pojedinačno može trajati najdulje 15 dana.

Članak 151.
Kada učenik zbog opravdanog razloga nije mogao pristupiti polaganju predmetnog ili
razrednog ispita do kraja nastave, odnosno u vremenu utvrđenom člankom 154. Statuta, može
podnijetu zahtjev Nastavničkom vijeću, da ispit polaže u jesenskom roku.
O opravdanosti zahtjeva odlučuje Nastavničko vijeće, na temelju priložene dokumentacije.
Članak 152.
Učeniku kojemu je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja
razrednog ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način propisan zakonom i ovim Statutom.
Učenik koji se školuje za vezane obrte a koji je isključen iz Škole može nastaviti pohađati
praktičnu nastavu i vježbe naukovanja kod obrtnika ili pravne osobe s kojim ima sklopljen
Ugovor o naukovanju, a odluku o pohađanju praktične nastave i vježbi naukovanja donosi Škola
na zahtjev učenika.
Članak 153.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Učenik koji nije zadovoljan ocjenom može postupiti sukladno odredbama članka 127. ovoga
Statuta.
Članak 154.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Raspored polaganja predmetnih i razrednih ispita utvrđuje ravnatelj.
d) Razlikovni i dopunski ispiti
Članak 155.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
- učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz drugog obrazovnog
programa koji se opsegom ili sadržajem razlikuje,
- učenici koji su prekinuli obrazovanje u istom ili srodnom programu, a koji temeljem
osobnog interesa nastavljaju školovanje prema programima srednjoškolskog
obrazovanja odraslih ,
- učenici koji polažu prekvalifikaciju,
- učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu,
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učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili
obrazovni program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta
rada, steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita , te rokove i način polaganja utvrđuje Nastavničko
-

vijeće, osim za učenike iz inozemstva, koji ispite polažu prema rješenju nadležnog
Ministarstva .

Članak 156.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnatelj Škole izdaje svakom učeniku pojedinačno
rješenje.
U rješenju se navode:
- predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite,
- rokove u kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite,
Učenik koji u zadanom roku ne položi razlikovne i dopunske ispite, neće moći steći
razrednu svjedodžbu i u sljedećoj školskoj godini moći će upisati isti razred drugi put u istom ili
drugom obrazovnom programu uz obvezu polaganja dopunskih, odnosno razlikovnih predmeta.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije a koji ne položi razlikovne
i/ili dopunske ispite u zadanim rokovima, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu
kvalifikacije u statusu redovitog učenika u ovoj ili drugoj školi ili drugome programu
obrazovanja.
e) Izrada i obrana završnog rada
Članak 157.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika četverogodišnje strukovne škole završava izradom i
obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika trogodišnje strukovne škole završava izradom i
obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole.
Odredbe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na učenike koji su prvi razred srednje škole
upisali počevši od školske godine 2006./2007.
Odredbe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se na učenike koji su prvi razred srednje škole
upisali počevši od školske godine 2007./2008.
Učenici iz stavka 1. ovoga članka mogu polagati i ispite državne mature.Ova odredba se
primjenjuje na učenike koji su prvi razred srednje škole upisali počevši od školske godine
2006./2007.
Sadrža j, uvjete , način i postupak izrade i obrane završnog rada, propisuje ministar.
Za učenike iz stavka 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe Pravilnika o polaganju završnog ispita.

Članak 158.
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f) Državna matura
Učenici iz stavka 1. prethodnoga članka mogu polagati i ispite državne mature.Ova odredba
se primjenjuje na učenike koji su prvi razred srednje škole upisali počevši od školske godine
2006./2007.
Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
obrazovanja u suradnji sa školom.
Sadrža j, uvjete, i način i postupak polaganja državne mature, propisuje ministar.

11.Pohvaljivanje i nagrađivanje
a) Pohvale i nagrade kao mjere poticaja

Članak 159.
Mjere poticanja su:
- pohvale i
- nagrade.
Pohvale i nagrade dodjeljuje se učenicima, razrednim odjelima ili obrazovnim skupinama koje
se ističu u učenju, ponašanju i drugim korisnim aktivnostima.
Cilj je mjera poticanja podržati i obodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i
djelovanjima.
Članak 160.
Usmene pohvale učenicima izriče razrednik, a pisanu pohvalu daje Razredno vijeće.

Članak 161.
Pohvale mogu biti:
-

usmene – objavljene na sjednici stručnog tijela, školskoj svečanosti, prigodnoj proslavi,
svečanosti povodom završetka školske godine i slično,
pismene – pohvalnica, diploma, priznanje i slično,
u obliku prigodnih znački, pokala i slično.
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Članak 162.
Nagrade učenicima dodjeljuje Nastavničko vijeće.
Nagrade mogu biti:
-

knjige,
umjetnine, albumi, fotografije i slično,
sportski rekviziti,
alati, pribori, instrumenti za učenje i rad,
jednodnevni ili višednevni izleti,
novčane nagrade.
Članak 163.

O pohvalama i nagradama izrečenim odnosno dodijeljenim, Škola vodi posebnu evidenciju.
Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima –
matične knjige ili druga matična dokumentacija, prema posebnom aktu nadležnog ministra .

Članak 164.
Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Škole ( posebni fond za nagrade
učenicima ) za tekuću školsku godinu.

Članak 165.

Pobliže odredbe o kriterijima i načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Školski
odbor na prijedlog nastavničkog vijeća.
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b) Pedagoške mjere
Članak 166.
Zbog nasilničkog ponašanja, neopravdanih izostanaka s nastave, te zbog povreda dužnosti
ili neispunjavanja obveza utvrđenih Zakonom, ovim Statutom, Kućnim redom i drugim
normativnim aktima Škole, mogu se izreći pedagoške mjere.
Cilj pedagoških mjera je učeniku ukazati na njegove grješke i propuste, nedolično ponašanje, a
radi toga da ih ne bi ponavljao.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, niti smije imati za učinak
zastrašivanje ili ponižavanje učenika, odnosno povredu učenikovog dostojanstva i osobnosti .

Članak 167.
Pedagoške mjere ne mogu se izreći razrednom odjelu, obrazovnoj skupini ili nekolicini
učenika, već točno određenom učeniku.
Članak 168.
Pedagoške mjere su:
- opomena,
- ukor,
- opomena pred isključenje,
- isključenje iz Škole.
Prijedlog za donošenje pedagoških mjera mogu dati:
- razrednik
- svaki nastavnik pojedinačno,
- stručna tijela Škole i Školski odbor,
- svaki roditelj-skrbnik ili skupina roditelja.
Svako izricanje pedagoških mjera 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. Prijedlog za izricanje opomene i ukora podnosi se razredniku
usmeno ili unošenjem obrazloženja u razrednoj knjizi. Za pedagoške mjere: opomena pred
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isključenje i isključenje iz Škole prijedlog se podnosi pismeno uz obrazloženje tijelu koje
odlučuje o navedenoj mjeri putem razrednika.
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 169.
Pedagoške mjere opomene , ukora i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne
izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom
postupku.
Sve pedagoške mjere se izriču za tekuću školsku godinu.
Na izricanje pedagoških mjera opomene , ukora i opomene pred isključenje, učenik ili
roditelj može uputiti prigovor ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana izricanja.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena,
ukor i opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje
je pedagošku mjeru i izreklo.
Na izricanje pedagoške mjere isključenja iz Škole, učenik ili roditelj može izjaviti žalbu u
roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
O žalbi iz stavka 6. ovoga članka odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Članak 170.
Pedagošku mjeru - o p o m e n a - izriče razrednik radi lakšeg neprihvatljivog ponašanja:

-

ometanja izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (izazivanje
nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene nastavnika ili dovikivanje),
ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada,
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oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojnoobrazovni rad nanošenjem manje štete,
nedoličnog ponašanja u krugu Škole (onečišćenje školskog prostora i okoliša, bacanje
smeća izvan koševa za otpatke, pušenje ),
nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnog rada,
pomaganje i poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor,
neopravdanog izostanka više od 0,5 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je
trebao biti uključen tijekom nastavne godine,
uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju
nelagodu drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren,
korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

-

Članak 171.
Pedagošku mjeru - u k o r - izriče Razredno vijeće radi težeg neprihvatljivog ponašanja :

-

-

ometanja odgojno-obrazovnog 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 i 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,
neopravdanog izostanka više od 1 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je
trebao biti uključen tijekom nastavne godine,
korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije,
klađenje ili kockanje u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojnoobrazovni rad,
prisvajanje tuđe stvari.

Članak 172.
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Pedagošku mjeru - o p o m e n a p r e d i s k l j u č e n j e - izriče nastavničko vijeće zbog
teškog neprihvatljivog ponašanja :
-

-

izazivanje i poticanje nasilničkog ponašanja (prenošenje netočnih informacija koje su
povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije i tijekom nasilnog ponašanja, snimanje
događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja),
nasilničkog ponašanja koje nije rezultiralo težim posljedicama,
krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala,
neopravdanog izostanka više od 1,5 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je
trebao biti uključen tijekom nastavne godine,
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 na drugo mjesto gdje se održava
odgojno-obrazovni rad.

Članak 173.

Pedagošku mjeru – i s k l j u č e n j e i z Š k o l e – izriče ravnatelj temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja:

-

-

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 i tjelesnog integriteta učenika, radnika Škole ili osoba nazočnih
u Školi korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu
gdje se održava odgojno-obrazovni rad.
neopravdanog izostanka više od 2 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je
trebao biti uključen tijekom nastavne godine,
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-

Nasilničko ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama
za drugu osobu.

Članak 174.

Pedagoška mjera isključenja iz škole izriče se prema kriterijima i na način propisanim
odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 175.
Prije donošenja pedagoških mjera, a naročito isključenja iz Škole učenik se mora saslušati, te u
potpunosti utvrditi činjenično stanje i nastojati u suradnji s roditeljima, odnosno skrbnicima,
razrednim odjelom i drugima, otkloniti uzroke i spriječiti neželjene posljedice pogrešnog
ponašanja učenika.
Roditelj ili skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu
prikupljanja informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o
izricanju pedagoške mjere.
Mjera se može izreći i bez učenikovog izjašnjavanja, ako se učenik bez opravdanog razloga ne
odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe.
Mjera se može izreći i bez informiranja roditelja, ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni
pisanom pozivu na razgovor.
Pedagoška mjera isključenja učenika iz Škole ne može se izreći ako prethodno nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera.
Izuzetno od stavka 5. ovog članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera u osobito teškim kršenjima učeničkih obveza i
nasilničkog ponašanja kojima su nanesene teške fizičke ili psihičke povrede učenicima ,
radnicima Škole ili bilo kojoj osobi koja se nalazila u prostorima Škole.
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Do okončanja postupka izricanja mjere isključenja iz srednje škole, ravnatelj može rješenjem
privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8 dana o čemu je
dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti
upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 176.

Prilikom izricanja pedagoških mjera Škola mora poštivati učenikovu mentalnu i socijalnu
zrelost, opće stanje, osjetljivost i druge okolnosti koje utječu na njegov razvoj. Pored odlučnih
činjenica, utvrđuju se i sve činjenice učenikovog psihofizičkog razvoja, ranije ponašanje,
obiteljske i druge okolnosti u kojima živi, te sve druge važne okolnosti.
U postupku izricanja pedagoških mjera opomene pred isključenje i isključenja iz Škole, Škola
prema procjeni nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja surađuje s Centrom za socijalnu
skrb o čemu brigu vode razrednik i stručna služba Škole.

Članak 177.

Pedagoška mjera opomene, ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana
saznanja o neprihvatljivom ponašanju učenika zbog kojeg se izriče.
Pedagoška mjera opomene pred isključenje mora se izreći najkasnije u roku od 30 dana od
dana saznanja o neprihvatljivom ponašanju učenika zbog kojeg se izriče.
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Pedagoška mjera isključenja iz srednje škole mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana od
dana saznanja o neprihvatljivom ponašanju učenika zbog kojeg se izriče.
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
odgojno-obrazovnog procesa ne smatra se neispričanim izostankom.

Članak 178.
U provođenju postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole sudjeluju nastavnici
, stručni suradnici i ravnatelj (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici).
U provođenju postupka u pravilu sudjeluje razrednik učenika ili druga ovlaštena osoba.

Članak 179.

Obavijest o pokretanju postupka za isključenje učenika iz Škole mora biti uručena učeniku i
roditelju odnosno skrbniku, najmanje tri dana prije dana određenog za početak vođenja postupka.
Odgojno-obrazovni radnici dužni su u tijeku postupka:
- učeniku omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o
činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja
pedagoške mjere, osim u slučaju ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove
pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe ili izričito izjavi da se ne želi očitovati
- roditelja ili skrbnika informirati o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu
prikupljanja informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje
odluke o izricanju pedagoške mjere, osim ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni
pisanom pozivu na razgovor.
- utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima odnosno
skrbnicima, a po potrebi konzultiranja i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom
ili nadležnim centrom za socijalnu skrb otkloniti uzroke i spriječiti neželjene
posljedice učenikova neprihvatljivog ponašanja.

Članak 180.
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Nakon provedenog postupka iz članka 179. , kompletna dokumentacija se dostavlja
nastavničkom vijeću , a na temelju obavijesti nastavničkog vijeća ravnatelj odlučuje o izricanju
pedagoške mjere isključenja učenika iz Škole.

Članak 181.

Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju
ili skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati
razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.

Članak 182.

Sve pedagoške mjere: opomena, ukor i opomena pred isključenje, unose se u dnevnik rada. O
svim pedagoškim mjerama učenik i njegovi roditelji ili skrbnici izvješćuju se dostavljanjem
rješenja u pisanom obliku u roku od tri dana od izricanja mjere. Vrijeme izvješćivanja
roditelja ili skrbnika razrednik evidentira u imeniku učenika u prostoru u kojem je evidentirana
i sama pedagoška mjera.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomene pred isključenje,
roditelj odnosno skrbnik ime pravo prigovora ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana izricanja
mjere upozorenja.
Ako je učeniku rješenjem izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja, podnijeti žalbu sukladno odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem
upravnom postupku.
Ako je učeniku rješenjem izrečeno privremeno udaljavanje iz odgojno-obrazovnog
procesa, roditelj odnosno skrbnik ne može izjaviti žalbu, već može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
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Članak 183.
Tijela koja rješavaju o žalbama, dužna su provesti postupak i donijeti odluku u roku od trideset
(30) dana od dana primitka žalbe.
Žalba odgađa izvršenje donesene mjere .
Tijelo koje rješava o žalbi može izrečenu mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.
Odluka žalbenog tijela je konačna.

Članak 184.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati
razredni ispit.

X. PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA

Članak 185.
Nastavnici u Školi su:
- nastavnici,
- stručni suradnici,
- stručni učitelji,
- suradnici u nastavi.
Nastavnici organiziraju i izvode sve oblike nastave kao i druge oblike neposrednog
odgojno – obrazovnog rada s učenicima, te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega
odgojno – obrazovnog rada.
Stručni suradnici organiziraju i obavljaju stručne: pedagoške, psihološke, zdravstvene,
defektološke, socijalne, knjižničarske, programerske i druge poslove vezane uz rad Škole.
Strukovni učitelji samostalno izvode praktičnu nastavu i vježbe.
Suradnici u nastavi sudjeluju u izvođenju praktične nastave i vježbi pod neposrednim
rukovođenjem nastavnika ili strukovnog učitelja.
Iznimno strukovni učitelj samostalno izvodi i teoretsku nastavu, ako je stručna sprema koju
je postigao, najviši stupanj obrazovanja u tom stručnom području i ako je to propisao nadležni
ministar.
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Članak 186.
Nastavnik i stručni suradnik Škole može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje
radnog odnosa ima diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički
stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije utvrđene Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima.
Strukovni učitelj u školi može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa ima preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne
pedagoške kompetencije utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
podzakonskim aktima.
Suradnik u nastavi u školi može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa ima odgovarajuću srednju stručnu spremu i potrebne pedagoške kompetencije utvrđene
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima.
Nastavu u školi može obavljati osoba koja može nastavu izvoditi na hrvatskom jeziku i
upotrebljavati latinično pismo.
Članak 187.

Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno
osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika, stručnih
suradnika i ravnatelja.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Ministar znanosti i obrazovanja propisuje razine, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja.
Razdoblja privremene nesposobnosti radnika za rad iz stavka 1. ovog članka, korištenje
rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa ne uračunavaju se u rokove za
stjecanje prava iz stavka 4. ovoga članka.
Članak 188.
Licencija za rad u Školi je javna isprava kojom se dokazuju potrebne razine općih i
stručnih kompetencija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.
Prvom licencijom za rad nastavnika i stručnih suradnika smatra se isprava o položenom
stručnom ispitu.
Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost licenciju obnavljati svakih pet godina.
Postupak licenciranja provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a
ministar propisuje program, postupak i način stjecanja, izdavanja i obnavljanja licencije za rad
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te prava i dužnosti koje proizlaze iz stavka 1. ovog
članka.

Članak 189.
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Poslove u Školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak za kaznena djela zapriječena u članku 106. stavak 1. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 190.
Nastavnici Škole dužni su surađivati s tijelima socijalne skrbi i drugim nadležnim tijelima u
cilju zaštite prava djeteta, odnosno prijaviti svako kršenje tih prava. Naročito treba prijaviti
svaku sumnju na tjelesno ili duševno nasilje, spolnu zlouporabu, zanemarivanje ili nehajno
postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje učenika.
Nastavnici imaju pravo i dužnost na cjeloživotno obrazovanje što, između ostalog,
uključuje i neprekidno se pedagoški i stručno usavršavati, pratiti znanstvena postignuća i
unaprijeđivati pedagošku praksu, samostalno, a posebno u sustavu plana i programa usavršavanja,
koje je izradilo ili odobrilo nadležno ministarstvo i njegove agencije.
Načine i postupke stručnog osposobljavanja i usavršavanja propisuje ministar.

Članak 191.
Tjedno radno vrijeme nastavnika je 40 sati.
U tijeku školske godine radno vrijeme nastavnika raspoređuje se na neposredni odgojnoobrazovni rad i ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada.
Neposredni odgojno-obrazovni rad je rad nastavnika u redovitoj, izbornoj i fakultativnoj
nastavi u razrednom odjelu ili obrazovnoj grupi iz predmeta utvrđenih nastavnim planom i
programom.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada u koju se uključuju 2 sata poslova
razrednika, za teoretsku nastavu iznosi 20 do 22 sata. Za praktičnu nastavu 28 sati, a za rad
suradnika u nastavi s učenicima od 32 do 36 sati.
Normu za svaki pojedini predmet propisuje Ministar podzakonskim aktom.

Članak 192.
Dodatni oblici neposrednog odgojno – obrazovnog rada su dodatna nastava s darovitim
učenicima i učenicima koji se pripremaju za natjecanja.
Dopunski oblici neposrednog odgojno – obrazovnog rada su dopunska nastava i priprema
učenika za završni ispit, odnosno završni rad.
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Razredništvo je skupina poslova koje obavlja razrednik i to:
- sat razrednika,
- sat s roditeljima,
- rad s nastavnicima Razrednog vijeća,
- organizacija ekskurzija i izleta,
- razredna evidencija i administracija u koju posebno spada skrb za nabavu udžbenika i
unošenje podataka u e-Maticu,
Stručno – metodička priprema obuhvaća poslove nastavnika na planiranju, programiranju i
pripremanju nastave.
Ostali poslovi nastavnika su:
- priprema početka i završetka školske godine,
- završni ispiti,
- dopunski nastavni rad,
- popravni ispiti,
- analiza pismenih radova učenika,
- izvješća o rezultatima rada,
- razredna evidencija i administracija,
- stručno usavršavanje nastavnika,
- dežurstvo,
- sindikalna aktivnost povjerenika,
- izvannastavne aktivnosti i
- druge radne obveze utvrđene planom i programom rada škole.

Članak 193.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno zakonu, propisima donesenim
na temelju zakona, kolektivnom ugovoru i općim aktima Škole.
Kada utvrdi potrebu za potrebom rada novog radnika u školi, ravnatelj je dužan prije
objavljivanja natječaja provesti sljedeći postupak:
- potrebu za radnikom prijaviti uredu državne uprave,
- pričekati izjašnjavanje državne uprave o tome da li u svojoj evidenciji radnika za
kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena, ima radnika s
potrebnom kvalifikacijom.
Natječaj će se objaviti nakon što ured državne uprave izvijesti školu da u svojoj evidenciji
nema odgovarajuće osobe, odnosno, ako ured državne uprave uputi na rad osobu, koja iz
opravdanih razloga ne može zadovoljiti potrebe škole, o čemu škola mora uredu dostaviti pisano
očitovanje uz navođenje razloga zašto nije primila upućenu osobu.

Članak 194.
Nastavnici zasnivaju radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i
oglasnim pločama
školskih ustanova ,a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od 8 ( osam ) dana.
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Iznimno od stavka 1. ovog članka radni odnos bez natječaja nastavnici mogu zasnovati u
sljedećim slučajevima:
- na određeno vrijeme kada obavljanje poslova ne trpi odlaganje, do zasnivanja radnog
odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
- do punog radnog vremena s nastavnikom koji ima zasnovan radi odnos na
neodređeno nepuno radno vrijeme u nekoj školskoj ustanovi.
- s osobom koja se nalazi u evidenciji Ureda državne uprave sukladno članku
107.,stavak 6.,
- na temelju sporazuma škola u kojima su radnici na radu na neodređeno vrijeme, a
žele zamijeniti radno mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja.
- s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja .
Članak 195.
Nastavnici bez radnog iskustva u nastavi zasnivaju radni odnos kao pripravnici kojima
pripravnički staž traje godinu dana. U daljnjem roku od godinu dana, pripravnik mora položiti
stručni ispit.
Nastavnici s radnim iskustvom koje je trajalo dulje od jedne godine nemaju obvezu
provođenja pripravničkog staža, ali moraju u roku od godine dana položiti stručni ispit.
Rok za polaganje stručnog ispita u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja
rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se za onoliko vremena koliko je
trajala njegova privremena nesposobnost za rad.
Nastavnici s radnim iskustvom koje je trajalo dulje od jedne godine, a nemaju stečene
pedagoške kompetencije, nemaju obvezu provođenja pripravničkog staža, već moraju u roku od
dvije godine steći pedagoške kompetencije i položiti stručni ispit.
Rok za stjecanje pedagoških kompetencija i polaganje stručnog ispita u slučaju privremene
nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se
za onoliko vremena koliko je trajala njegova privremena nesposobnost za rad.
Program pripravničkog staža utvrđuje Nastavničko vijeće.
Program, način i uvjeti polaganja utvrđuju se i provode sukladno pravilniku kojeg donosi
nadležni ministar.
Ukoliko osoba iz prethodnog članka ne položi stručni ispit, prestaje joj radni odnos
sukladno zakonu.
Članak 196.
Ako se na objavljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava utvrđene uvjete, može se izabrati
osoba koja ne ispunjava uvjete. S takvom osobom sklapa se ugovor o radu na određeno
vrijeme, ali najdulje za 5 mjeseci.

Članak 197.
Nastavniku i ravnatelju koji tijekom školske godine ispuni uvjete za starosnu mirovinu
prestaje radni odnos najkasnije na kraju školske godine u kojoj je navršio 65 godina života i
najmanje 20 godina staža osiguranja.
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Članak 198.
Nastavnici su dužni svake tri godine obavljati liječnički pregled.
Raspored upućivanja nastavnika na liječnički pregled utvrđuje ravnatelj Škole.
Članak 199.
Ako ravnatelj ocijeni da je nastavniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno
umanjuje njegovu radnu sposobnost, donijet će odluku o upućivanju nastavnika na ovlaštenu
prosudbu radne sposobnosti. Nastavniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu
kao osobno uvjetovani otkaz.
Ako se liječničkim nalazom utvrdi da je nastavnikovo zdravlje bitno narušeno i da mu je
bitno umanjena sposobnost obavljanja odgojno-obrazovnog rada, ravnatelj će odlučiti o
oslobađanju nastavnika od neposrednog odgojno-obrazovnog rada.
Takvog nastavnika, ravnatelj je dužan rasporediti na druge odgovarajuće poslove prema
njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.
Ako Škola nema odgovarajuće poslove ili ako nastavnik odbije prihvatiti ponuđene
poslove, prestaje mu radni odnos kao osobno uvjetovani otkaz.
XI.

TAJNIK ŠKOLE

Članak 200.
Škola ima tajnika , a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.
Tajnik škole zasniva radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i
oglasnim pločama školskih ustanova ,a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od
8 ( osam ) dana.
Za tajnika Škole može biti izabrana 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.
XII. STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE

Članak 201.
Stručna tijela Škole su :
- Nastavničko vijeće,
- Razredno vijeće ,
- Razrednik,
- Stručni skup.
Članak 202.
N a s t a v n i č k o v i j e ć e čine svi nastavnici , stručni suradnici Škole te ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće smjene čine svi nastavnici jedne smjene.
Nastavničko vijeće:
- sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana i programa rada Škole,
- prati njegovo ostvarivanje,
- ocjenjuje stručne i pedagoške rezultate Škole,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
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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, samo ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
- izriče pedagošku mjeru opomene pred isključenje, te odlučuje o njenom ukidanju
- predlaže ravnatelju pedagošku mjeru isključenja iz Škole,
- odlučuje o pohvalama i pedagoškom mjerama iz svog djelokruga,
- odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu obrazovanja za stjecanje više
razine kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa,
- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
- utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog 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 Kućnog reda,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima utvrđenim zakonom, propisima donesenim na
temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Nastavničko vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova nazočnih članova
javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno. U slučaju
spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog suradnika koji će
predsjedavati sjednici Nastavničkog vijeća u vrijeme njegove izočnosti.
-

Članak 203.
R a z r e d n o v i j e ć e čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće je stručno tijelo Škole koje:
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
-

neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja u svezi s
radom i rezultatima rada razrednog odjela,
- skrbi o izvršavanju nastavnog plana i programa,
- utvrđuje opći uspjeh učenika,
- predlaže i odlučuje o pedagoškim mjerama i pohvalama iz svog djelokruga,
- skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
- surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima učenika,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Škole.
Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati i ravnatelj Škole.
Članak 204.
Svaki razredni odjel ima razrednika.
R a z r e d n i k je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća.
Razrednika određuje ravnatelj.
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Razrednik:
- skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,
- prati rad učenika svog razrednog odjela i skrbi o njima,
- ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju,
- vodi evidenciju u e-Matici.
- podnosi izvješća o radu svog razrednog odjela,
- organizira roditeljske sastanke
- sustavno brine o redovitom ispunjavanju svih potrebnih rubrika u razrednoj knjizi koji
su u obvezi razrednika, odnosno drugih nastavnika iz Razrednog vijeća,
- vodi zapisnike svih razrednih i nastavničkih, roditeljskih sastanaka, te individualnih
razgovora s roditeljima,
- izvješćuje učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima,
- priprema sjednice Razrednog vijeća,
- predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga,
- organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima,
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika,
- obavlja i druge poslove sukladno ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Članak 205.
S t r u č n i a k t i v čine svi nastavnici istog nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih
predmeta.
Stručni skupovi su stručna tijela koja skrbe o što uspješnijem izvođenju nastave prema
okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta.

Članak 206.
Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.

Djelokrug i način rada stručno –savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuje se
odlukom o njihovom osnivanju.

Članak 207.
Stručni skupovi rade na sjednicama.
Sjednicu stručnog skupa priprema, saziva i vodi voditelj stručnog skupa, kojeg na prijedlog
ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće.
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Na rad stručnih skupova odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu stručnih
tijela.

Članak 208.
Stručni skup obavlja:
stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za
praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom
predmetu,
- predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,
- vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature.
Stručni skup obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka Nastavničkog
-

vijeća.

XIII. RODITELJI I SKRBNICI – VIJEĆE RODITELJA

Članak 209.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja obrazovnih, a posebno odgojnih ciljeva i zadaća Škola
surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima učenika.
Suradnja Škole s roditeljima odnosno skrbnicima učenika ostvaruje se putem individualnih
razgovora, sastanaka skupine roditelja i drugim načinima.

Članak 210.
Roditelji učenika upisanih u ovu Školu osnivaju Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela Škole.
Predstavnike u Vijeće roditelja, roditelji biraju javnim glasovanjem na roditeljskom
sastanku svakog razrednog odjela pojedinačno.
Za člana Vijeća roditelja izabran je roditelj koji dobije najveći broj glasova ukupnog broja
svih nazočnih roditelja pojedinog razrednog odjela.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
Članak 211.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika i zamjenika predsjednika
Vijeća.
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Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Predsjednik Vijeća bira se javnim glasanjem. Za predsjednika je izabran član Vijeća koji
dobije najveći broj glasova prisutnih članova Vijeća.
Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je
određen za predsjednika.
Članak 212.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u
Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
ako sam zatraži razrješenje,
ako njegovom djetetu prestane redovno školovanje,
ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani
predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na
način utvrđen člankom 59. ovoga Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima
roditelja učenika prvih razreda.
Članak 213.
Vijeće radi na sjednicama.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja, kojeg na svakoj sjednici imenuje predsjednik.
Tajnik Škole dužan je pružiti pomoć Vijeću roditelja pri obavljaju administrativnih
poslova u svezi s radom Vijeća roditelja.
Članak 214.
Vijeće roditelja:
- predlaže člana Školskog odbora, predstavnika roditelja,
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
- raspravlja o prijedlogu Godišnjeg plana i programa Škole, Školskog kurikuluma ,
Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
- raspravlja o uspjehu učenika na polugodištu i na kraju nastavne, odnosno školske
godine i predlaže mjere za poboljšanje uspjeha učenika,
- predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenike, posebice neispričanih sati,
- predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
- sudjeluju u svim javnim aktivnostima Škole – proslave, natjecanja i drugo,
- raspravljaju i o drugim djelatnostima.

Članak 215.
Roditelji, odnosno skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazivati se pozivima
Škole i sa Školom surađivati.
Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
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Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom i Školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stanicama
Škole: obveznim i izbornim nastavnim predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim
sadržajima i/ili modulima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima te dati
pisanu suglasnost za sudjelovanje učenika u svim navedenim sadržajima osim u nastavnim
predmetima koji su dio odgojno-obrazovnog standarda.
XIV.

FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE

Članak 216.
Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima
donesenih na temelju zakona.

Članak 217.
Sredstva za rad Škola ostvaruje kroz prihode iz državnog proračuna i iz proračuna osnivača,
obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti, te iz drugih izvora u skladu sa
zakonom.
Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog
poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
Članak 218.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit , ta se dobit upotrebljava isključivo
za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole, ako osnivač ne odluči drukčije.
Sredstva za rad Škole koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim
planom i Godišnjim planom i programom rada.

Članak 219.
Škola za svaku godinu donosi godišnji financijski plan, koja mora biti usklađen s državnim
proračunom i proračunom osnivača .
Ako se godišnji financijski plan za sljedeću poslovnu godinu ne donese do 31. prosinca
tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.
Članak 220.
Za planiranje i izvršavanje financijskog plana Škole odgovoran je ravnatelj Škole.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom
općem aktu, potpisuje voditelj računovodstva.
Članak 221.
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Škola podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Škole i godišnji izvještaj o
izvršenju financijskog plana Škole.
Akte iz prethodnog stavka ovog članka Škola je dužna dostaviti osnivaču, Ministarstvu
financija i drugim nadležnim pravnim osobama.

Članak 222.
Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE

Članak 223.
Opći akti Škole su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina
pitanja iz djelatnosti Škole.
Članak 224.
Škola ima sljedeće akte:
- Statut,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o obrazovanju odraslih,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Kućni red,
- Pravilnik o radu školske knjižice,
- Pravilnik o radu s darovitim učenicima,
- Poslovnik o radu Školskog odbora,
- Poslovnik o radu stručnih i drugih tijela ,
- Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka,
- druge opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 225.
Opći akti Škole stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Škole, a iznimno
ako je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi, danom objave na
oglasnoj ploči.

XVI. SURADNJA SA SINDIKATIMA

Članak 226.

68

Radnici u Školi imaju pravo, bez ikakve razlike, a temeljem svog slobodnog izbora utemeljiti
sindikat i u njega se učlaniti uz uvjete propisane Statutom i Pravilnikom tog sindikata.
Radnici slobodno odlučuju o svojem stupanju i istupanju iz udruge sindikata, te ne smiju biti
stavljeni u neravnopravan položaj glede članstva ili nečlanstva u udruzi sindikata.

Članak 227.
Sindikati koji imaju članove radnike u Školi, mogu izabrati jednog ili više sindikalnih
predstavnika, odnosno povjerenika, koji će ih zastupati kod ravnatelja i Školskog odbora.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik ima pravo kod poslodavca štititi i promicati prava
i interese članova sindikata.
Ravnatelj je dužan sindikalnom predstavniku, odnosno povjereniku omogućiti pravodobno i
djelotvorno ostvarivanje prava na zaštitu i promicanje prava i interesa radnika, te pristup
podacima važnim za ostvarivanje tog prava, u vrijeme i na način da ne šteti poslovanju Škole.

Članak 228.
Sindikalna udruga mora izvijestiti ravnatelja Škole o imenovanju sindikalnog predstavnika,
odnosno povjerenika.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik, uživa zaštitu, te mu se za vrijeme obavljanja
dužnosti i šest (6) mjeseci nakon prestanka dužnosti, ne može otkazati ugovor o radu, bez
prethodne suglasnosti sindikata.

Članak 229.
Štrajk u Školi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim
ugovorom.
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XVII. JAVNOST RADA

Članak 230.
Rad Škole je javan.
Škola upoznaje javnost s organizacijom rada Škole, uvjetima rada, načinu ostvarivanja
programa obrazovanja, te djelovanjem Škole kao javne službe davanjem informacija u
sredstvima javnog priopćavanja.
Uvid u dokumentaciju Škole te druge materijale u svezi s radom Škole , omogućit će se
svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sukladno zakonu i normativnim aktima škole kojima se uređuje
pravo na pristup informacijama.
Članak 231.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole, sredstvima
javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole
kojeg ravnatelj ovlasti.

XVIII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 232.
Poslovnom tajnom smatraju se :
-

dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
podaci koje nadležno tijelo kao povjerljivo priopći Školi,
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Škole,
druge isprave i podaci čije bi priopćavanje ovlaštenoj osobi bilo protivno interesima
Škole i njegovog osnivača.
Članak 233.
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Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Škole bez
obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.

Članak 234.
Profesionalnom se tajnom smatra sve što nastavnici i drugi radnici Škole saznaju o učenicima i
njihovim roditeljima, te čije bi donošenje u javnost moglo nanijeti štetu učenicima i
roditeljima.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim
tijelima.
Članak 235.
O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.
Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 236.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se
u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka i drugim propisima.
Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih
roditelja/skrbnika te radnika Škole, provodili u skladu s propisima navedenim u stavku 1. ovoga
članka, Škola je obvezna izraditi cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite osobnih podataka
kojim će se, između ostaloga, na odgovarajući način urediti načela obrade osobnih podataka,
pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka, način prikupljanja, obrade i čuvanja
osobnih podataka, prava ispitanika, uvjeti privole, obveze Škole kao voditelja obrade osobnih
podataka, obrada posebnih kategorija osobnih podataka, informacije i pristup osobnim podacima,
ispravak i brisanje, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, sigurnost
obrade te organizacijska,
tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka, odnosi voditelja i izvršitelja obrade, evidencija
aktivnosti obrade, imenovanje službenika za zaštitu podataka, prijenosi osobnih podataka, te
druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka pojedinaca
fizičkih osoba čiji se osobni podaci koriste.
Članak 237.
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Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se
ostvaruje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima
donesenim temeljem tog zakona.

XIX. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 238.
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
O radnicima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Školski
odbor.
Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta
okolišu.
Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

Članak 239.
Škola izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju
učenika glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 240.
Škola samostalno ili zajedno s učenicima i roditeljima, odnosno tijelima državne uprave i
lokalne samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama, djeluje u cilju
oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Škole.
Program rada Škole o provedbi zaštite okoliša, sastavni je dio godišnjeg programa rada
Škole.

XX.NADZOR

Članak 241.
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Nadzor nad provođenjem zakonitosti rada i općih akata provodi ured državne uprave.
Upravni nadzor nad radom Škole provodi tijelo državne uprave Županije Splitsko-dalmatinske.

Članak 242.
Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 243.
Stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika, stručnih suradnika i drugih osoba koje
obavljaju odgojno-obrazovni rad provode u granicama djelokruga nadležnog Ministarstva
stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti nadležni ministar.
Članak 244.
Nadzor nad financijskim radom i poslovanjem Škole obavlja ovlašteno tijelo državne
uprave i odgovarajuća ustanova s javnim ovlaštenjem, te nadležno Ministarstvo kada se radi o
sredstvima i namjeni sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu, odnosno nadležno
tijelo Županije Splitsko-dalmatinske kada se radi o sredstvima i namjeni koje financira jedinica
lokalne samouprave.
XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 245.
Statut Škole donosi Školski odbor.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se po postupku za njegovo donošenje.
Članak 246.
Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku 90 dana od dana
njegova stupanja na snagu.
Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi odredbe postojećih
općih akata Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 247.
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Tajnik srednje škole koji je na dan stupanja ovoga Statuta zatečen u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme, a nema vrstu i razinu obrazovanja propisanu ovim statutom , nastavlja s
obavljanjem poslova svog radnog mjesta.

Članak 248.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Pročišćeni tekst Statuta koji obuhvaća
Statut Obrtne tehničke škole u Splitu, Klasa:012-03/16-01/01, Ur.broj:2181-78-16-01-1 od 11.
siječnja 2016. i Izmjene i dopune Statuta Obrtne tehničke škole Klasa:012-03/17-01/ 01,Ur.broj:
2181-78-17-01-2 od 7.travnja 2017.g.

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA:
__________________________________
Damir Prižmić, dipl.ing.

Klasa: 012- 03 / 19-01 / 01
Ur.broj: 2181-78 -19-01 -1
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost: Klasa : ____________________ ,
Ur.broj:_________________od ____________________.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana _________________., te je
tim danom stupio na snagu.

RAVNATELJ:
________________
Renato Žuvela, dipl.ing.
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INDUSTRTJSKA Sxor,a

STATUT
.PRIJEDLOG.
teksta novog Statuta

SPLIT, 2019. g.

Na temelju dlanka 54. stavak l. Zakona o ustanovama (NN br.76193,29/97,47199 i 35/08),
dlanka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (NN br. 87/08, 86109,
921 10, 1 05/l 0, 901 7 t, 5 I 12, t6/ t2, 861 12, 941 13, 1361 I 4- RUSRH, I 521 14, 7 I 17 i 68/1 8) i
dlanka 47. Statuta Skole, Skolski odbor Industrijske Skole, Split, uz prethodnu suglasnost
URBROJ:
osnivada Splitsko-dalmatinske Zupanije (KLASA:
2019. godine , na sjednici odrZanoj dana
od
2019. godine donosi

STATUT
INDUSTRIJSKE STOT,N

I.

OPCE ODREDBE

ilanak

1.

Ovim se Statutom ureduje status Industrijske Skole (u daljnjem tekstu: Skolal, naziv,
sjedi5te i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i nadin
odludivanja pojedinih tijela, izricanja pedagoSkih mjera i druga pitanja od vaZnosti za
obavljanje djelatnosti i poslovanja Skole.
lzrazi u ovom Statutu navedeni u mu5kom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba
spola.

ilanak

2.

Skola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog Skolstva obavlja
kao javnu sluZbu.
Skola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod
Trgovadkog suda u Splitu pod matidnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060139919 i
zajednidki elektronski upisnik ustanova srednjeg Skolstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i
obrazovanja.
St otui" pravni sljednik Tehnidkog Skolskog centra <Mirko Dumani6>, Split, osnovana
osnivanju KLASA: 021-05192-041143;
odlukom Skup5tine op6ine Split, RjeSenjem
UR.BROJ: 2181-01-01 -92-ll od 17. ruina 1992. godine.

o

ilanak

3.
Zupanija.
Osnivad Skole.|e Splitsko-dalmatinska

U.

NAZIV, SJEDISTE I DJELATNOST

ilanak

4.

Naziv Skole glasi: Industrijska Skola.
Skola obavezno istide naziv nazgradi u kojoj je njezino sjedi5te i na drugim zgradama
u kojima obavlja svoju djelatnost.
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Prije naziva Skole, na natpisnoj plodi obavezno mora
Republike Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske Zupanije.

biti

istaknut grb

i

naziv

ilanak 5.
Sjedi5te Skole je u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 40.
Odluku o promjeni naziva i sjedi5ta donosi osnivaditanak 6.
Skola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu sluZbu.
Na osnovi javnih ovlasti Skola obavlja sljede6e poslove:
upise

u

Skolu

i

ispise

iz

Skole

dokumentacije,

organiziranje

i

izvodenje nastave

i

s

vodenjem odgovarajude evidencije i

drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s

udenicima te vodenj e odgovaraj ude evidencij e,
ocjenjivanje udenika te vodenje evidencije o tome kao i o udenidkim

;::ft:lt?!:i

izricanje i provodenje pedago5kih mjera i vodenje evidencije o njima,
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vodenje evidencije o njima,
izdavarle javnih isprava i drugih potvrda,
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu zajednidki
elektronidki upisnik ustanova.
O navedenim poslovima Skola vodi odgovarajuiu evidenciju i dokumentaciju.
Ako Skola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovog dlanka ili drugim poslovima koje na
temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odluduje o pravu, obvezi ili pravnom
interesu udenika, roditelja ili skrbnika udenika ili druge fizidke ili pravne osobe, duZna
je postupati prema odredbama Zakona o op6e upravnom postupku, postupovnim
odredbama Zakonao odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli i zakonakojima
se ureduje djelatnost koju obavlja.

dlanak 7.
Djelatnost Skole obuhvaia odgoj i obrazovanje redovnih udenika

i obrazovanje
odraslih za stjecanje strudne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak Skolovanja s
cilj em ostvarivanja strukovnog obrazovanj a.
U okviru djelatnosti, za redovne udenike izvode se:
1. Programi za stjecanje srednje strudne spreme u podrudju rada strojarstva,
brodogradnj e i elektrotehnike za zatimanja:
stroj arstvo

1.1. obradivad odvajanjem destica,
1.2. monter i obradivad rezanjem i deformacijom,
1.3. mehanidar pogonskih i kompresorskih postrojenja,
1.4. mehanidar toplinskih postrojenja,
1.5. alatnidar,
1.6. instalater-monter,
1.7. mehanidar alatnih strojeva,
1.8. obradivad lima,
1.9. industrijski mehanidar,
1. 1 0. industrijski precizni mehanidar,
1 . I 1 .mehanidar hidraulidkih postrojenja,
1.l2.tehni6ki crtad,

1.13. obradivad na numeridki upravljanim alatnim strojevima.
1.14. CNC operater/CNC operaterka

brodogradnja
1.14. brodograditelj metalnog broda,
1.15. instalater brodskih instalacija,
1.16. brodomehanidar,
1.17. brodograditelj.

elektrotehnika
1.18. elektromonter,

9. elektromehanidar (B),
1.20. telekomunikacijski monter.
1. I

2.Program

za

stjecanj

e

niLe strudne spreme

u

podrudju rada brodogradnje za

zanimanja:

brodogradnja
2.

l. pomo6ni brodomonter,

2.2. zavaivad REL postupkom,
2-3. zavarivad MAG postupkom,
2.4. Lljebal, rezal plamenom - brusad,
2. 5. pomo6ni instalater brodskih instalacij

a.

Skoh obavlja i srednjo5kolsko obrazovanje odraslih za sljede6e obrazovne programe:

1. Program za stjecanje niLe strudne spreme u podrudju rada brodogradnje za
zarimanja:

brodogradnja
1.1. pomo6ni brodomonter,

1.2. zavaivad REL postupkom,
1.3. zavarlad MAG postupkom,
| .4. zav arlad plamenom,
1.5. elektroludni Zljebad-brusad,
1 .6. Llieba(, rezad plamenom-brusad,
I .7 . ravna( -r ezad plamenom,
1.8. brodoskelar,
1.9. pomodni instalater brodskih instalacija.

2.

Program za stjecanje srednje strudne spreme
brodogradnj a i elektrotehnika za zarimarya;

u

podrudju rada strojarstvo,

strojarstvo
.obradivad odvajanjem materij a14
2.2. alatrutar,
2.3. monter i obradivad rezanjem i deformacijom,
2.4. obradivad lima,
2.5. instalater-monter,
2.6. mehanidar pogonskih i kompresorskih uredaja,
2.7. meharudar alatnih strojeva,
2.8. industrijski mehanidar,
2.9. industrijski precizni mehanidar,
2. I 0. mehanidar toplinskih uredaj4
2. 1 1 . mehanidar hidraulidnih uredaja,
2.

1

4

brodogradnja
2.l2.brodomehanidar,
2. 1 3. brodograditelj metalnog broda,
2. 14. instalater brodskih instalacija,
2.15. monter i obradivad rezanjem i deformacijom,

elektrotehnika

2.16. elektromonter,
2. 1 7 . elektr omehani d ar,
2. I 8. telekomunikacijski monter,
3. Program prekvalifi kacij e
4. Program usavr5avanja za poslove:

4.1. elektromonter - specijalist,
4.2. elektromehanidar - specijalist,
4.3. zavaivad REL postupkom - specijalist,
5. Program osposoblj av ania za poslove

:

zavaivad REL postupkom,
zavaival MAG postupkom,
Obrazovanje odraslih obuhva6a:
- programe za sdecanje niZe i srednje strudne spreme koji se izvode prema posebnom
nastavnom planu i programu;
- pro grame prekvalifrkacij e ;
- progrirme usavr5avanj a;
- progmme osposobljavanja.

5. 1 . elektro

5.2. elektro

nadin izvodenja i stjecanja obrazovanja.. odraslih propisuje ministar, a
progr,Ime usavrsavanja i osposobljavanja samostalno donosi skola.
Obrazovanje odraslih stjede se pohadanjem nastave ili polaganjem ispita sukladno
posebnim nastavnim planovima i programima.

Uvjete

i

tlanak

8.

Skola I e duLna provoditi samovrednovanj e i vanj sko vrednovanj e.
Samovrednovanje Skole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.

Samovrednovanje se provodi za slijede6a podrudja:
- planiranje i programiranje rada,
- poudavanje i podr5ku Poudavanja,
- postignu6a udenika, odnosno polaznika,
- materijalni uvjeti,
- ljudski potencijal,
- profesionalni razvoj zaposlenika,
- meduljudski odnosi u Skoli,
- rukovodenje i uPravljanje,
- suradnja s ostalim dionicima.
Provodenje samovrednovanja vr5it 6e se na temelju Uputa o elementima i nadinu
provodenja samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

5

ilanak

9.
Povjerenstvo za kvalitetu iz dlanka 8. Statuta Skole imenuje Skoht
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) dlanova i to:

i odbor.

- 4 dlanaizredanastavnika i strudnih suradnika,
- I dlana izreda dionika na prijedlog osnivada,
- 1 dlana iz reda udenika, odnosno polaznika,
- 1 dlana izredaroditelja.
ilarrore izredanastavnika i strudnih suradnika Skolskom odboru predlaZu dlanovi
Nastavnidkog vije6a na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeii raduna o zastupljenosti
op6eobrazovnih predmeta i svih struka zakoje se vr5i obrazovanje , Skoli.
Clana iz reda dionika predlaLe osnivad.
Prijedlog Elanaizreda udenika utvrduje Vije6e udenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Prijedlog dlanaizreda roditelja utvrduje Vijede roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Clanovi Povjerenstva imenuju se na wijeme od detiri godine.
ilanu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i udenika mandat je vezan za status
redovnog udenika i t aje do 31. kolovoza teku6e Skolske godinu u kojoj je prestao status
redovnog udenika u Skoh.
i I anovima Povj erenstv a izabr anim na dop un ski m izborima, mandat traje do isteka
mandata Povjerenstva za kvalitetu.
Mandat dlanovima PovjerenstvamoLe prestati i prije isteka roka od 4 godine ako to
salrrri zatrahe ili ako njihovo razrje5enje zatraii tijelo koje ih je predloZilo.

dlanak 10.
ponudu
uskladuje s potrebamatrLiltatada.
skola svoju obrazovnu
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruZenju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izraduje dio Skolskog strukovnog
kurikuluma.
dtanak 11.
Skolski odbor uz prethodnu suglasnost osnivada.
donosi
promjeni
djelatnosti
o
Odluku
dtanak 12.
Skoli ostuaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih

Odgoj i obrazovanje u
planova i programa i Skolskog kurikuluma.
Btolu radina temelju Skolskog kurikuluma i godi5njeg plana i programa rada.
Skolski kurikulum utvrduje dugorodni i kratkorodni plan i program Skole s izvannastavnim i
izvanSkolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog
plana i programa.
St otst i kurikulum odreduje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta,
izvannastavne i izvanSkolske aktivnosti, izborni dio medupredmetnih i/ili
interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte te njihove kurikulume ako nisu odredeni nacionalnim kurikulumom.
Skolskim kurikulumom se utvrduje:
- strategija rantoia Skole
- 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
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- nadin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta
- wemenik aktivnosti, progrirma i/ili projekta
- okvimi tro5kovnik aktivnosti, programa i/ili projekta
- nadin njegova pra6enja.
Skokkim furitrutumom mogu
dokumentima.

se

utvrditi i druge odrednice sukladno kurikularnim

Za sudjelovanje uienika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelje
i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
prijedlog
Slofrm kuriiulum donosi stotsti odbor do 7. listopada tekude Skolske godine na
uditelj skog, odnosno nastavnidkog vijeda.
Godiinji pia" i progfttm rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i Skolskog
Skolske
kurikulurna, u dorrori ga Skolski, odnosno domski odbor do 7. listopada tekude

godine.
-GodiSnjim

:

i
planom i programom rada Skolske ustanove utvrduje se mjesto, vrijeme, nadin
izvrSitelji poslova, a sadrZi:
- podatke o uvjetima rada,
- podatke o izvr5iteljima Poslov4
- godi5nji kalendar rada,
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
rada,
- i'1edni i godi5nji bioj iati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog
suradnika"
strudnih
te
- pturor"lada ravnatelja, ueitelja, odnosno nastavnika
tijela,
- plunor" rada Skolskog, odnosno domskog odbora i strudnih
Skole,
potrebama
s
- pt* strudnog orporo6Su\ranja i usavrsavanj4 u skladu
poslovanja Skolske
podatke o orLlirn aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i

-

ustanove.

plan i program te Skolski
duZna elektronidkim putem Ministarstvu dostaviti godi5nji
kurikulum do 15. listopada teku6e godine'
u
Stotrti kurikulum i goaiS";i plan ilrogram objavljuju se na mreZnim stranicama Skole

5toiu;"

skladu s propisima vezanim uz za5titu osobnih podataka'

ilanak 13'

iskolski odbor u
Skola radi u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni, o demu odluduje
skladu s pedago5kim standard om za srednj e Skole'
Iznimno, Skola moZe organizirati rad u Sest radnih dana u tjednu-

itanak

14.
obrazovnog rada

Skoh izvodi na hrvatskom jeziku i
Nastavu i druge oblike
latinidnom pismu.
planu i programu t
Programi se izvode putem predavanja i vjeZbi prema nastavnom
Skolskom kurikulumu.
razrednim odjelima i
Nastava se organizira Po razredima, a neposredno obavlja u

odgojno-obrazovnimgrupama-

Razredni odjeli u Skoli, sukladno zakonu
po6etku svake Skolske godine-

: :.--^ _.^.
i provedbenim propisima, ustrolavaJu se na

i
Godilnji i tlloni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom

kurikulumom, pritom ukupan broj tjednih sati ne smije prelaziti 40'

7

thnak

15.
Prava i obveze udenika koji praktidnu nastavu i vjeZbe izvode iwanSkole kod drugog
poslodavca, utvrduju se ugovorom o provedbi takve nastave.

Ugovor iz st. 1. ovog dlanka zakljuduj,, Skolu, poslodavac kod kojeg se vrli praktidna
nastava i punoljetni udenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog udenika.
Skota3e duZna voditi posebnu evidenciju o zakljudenim ugovorima iz ovog dlanka.

Clanak 16.
Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije
nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, u skladu s godi5njim planom i
programom rada i Skolskim kurikulumom Skola moZe izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je
sjediSte.

Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvodenju
izleta, ekskurziia i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Skole.

ilanak 17.
udenrke kojima je potrebna pomo6 u udenju Skola Ce organizirati dopunsku
nastavu, a za udenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosjedne rezultate
ili pokazuju interes za odredeni nastavni predmet Skola 6e organizirati dodatnu nastavu.
Za

U Stoti

ilanak 18.
se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja razliditih potreba i

interesa udenika.

Izvannastavne aktivnosti planiraju se Skolskim kurikulumom, godi5njim planom i
programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazoyne djelatnosti u
St oti.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za udenike, ali se udenicima mogu priznati kao
ispunj avanj e Skolskih obv eza.

ilanak

19.

Kurikulumom nastavnih predmeta odreduju se svrha i citjevi uienja i pouiavanja
nastavnog predmeta, struktura pojedinog predmeta u cijeloj odgojno-obrazovnoj
vertikali, odgojno-obrazovni ishod ilili sadrZaji, pripadajafla razrada i opisi razina
usvojenosti ishoda, ulenje i pouiavanje te vrednovanje u pojedinom nastavnom
predmetu, a moL,e se utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija uiitelja i nastavnika za
izvodenje kurikuluma.
Kurikulumi koji se izvode kao medupredmetne i/iti kao interdisciplinarne teme i/ili
moduli izvode se u nastavnim predmetima i programima kao dio odgojno-obrazovnog
standarda i programa u koje je uienik ukljuien.
Odgojno-obrazovni standard uienika iine obvezni i izborni predmeti.
Nastavnim planom odreduje se oblik izvodenja kurikuluma (obvezno, izborno,
fakultativno, metlupredmetno ilili interdisciplinarno), godiSnji broj nastavnih sati i
njihov raspored po razredima. Nastavni plan moZe biti zajedniiki za razinu, odnosno
vrstu na pojedinoj razini obrazovanja, a iznimno se moie donijeti i uz kurikulum
odredenoga nastavnog predmeta.
Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele Skolske godine za sve uienike

8

koji se za njih opredijele. Uienik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u
prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekude godine za idudu Skolsku godinu. Za
ukljuiivanje uienika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
Uienik moie prestati pohadati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva
roditelja uienika koji se mora dostaviti nastavniikom vijedu nakon zavr5etka nastavne
godine, a najkasnije do 30.lipnja tekude godine za sljededu Skolsku godinu. Uienik
srednje Skole izborni predmet koji je prestao pohadati mora zamijeniti drugim izbornim
predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno u srednjoj Skoli, na temelju kurikuluma koji donosi
srednja Skola, obuhvadaju nastavne sadriaje kojima se zadovoljavaju interesi uienika, u
skladu s mogu6nostima Skole. Ako se uienik srednje Skole opredijeli za fakultativni
predmet, duZan ga je pohailati tijekom cijele nastavne godine.
Kurikulume i nastavne planove iz stavaka 1.,2.i 4. ovoga ilanka donosi ministar
odlukom.
Nastavnim planom i programom utvrdeni su tjedni i godiSnji broj nastavnih sati za
obvezne i izborne nastavne predmete, medupredmetne i/ili interdisciplinarne sadrZaje
ilili module, njihov raspored po mzredima, tjedni broj nastavnih sati, godi5nii broj sati
te ciljevi, zadate i sadriaji svakog nastavnog predmeta.

dhnak20.

U

svezi s obavljanjem djelatnosti Skola suraduje sa susjednim Skolama, drugim
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizidkim osobama.

ilanak

21.

Skola ima knjiZnicu.
Rad knjiZnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjiZnice ureduje se pravilnikom.

ilI.

ZASTUPANJE

I

PREDSTAVLJANJE SKOLE

tltnak22.
Skolu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je poilo.rodni i strudni voditelj Skole. Organizira i vodi rad i posloyanje
Skole, predstavlja i zastupa Skol., te poduzima sve pravne radnje u ime i za radun Skole
sukladno zakonu i ovom Statutu. Odgovoran ie za zakonitost rada Skole.
Ravnatelj moie dati punomoe drugoj osobi za zastupanje Skole u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti. Punomod se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se ureduju
obvezni odnosi.
U sludaju parnidnog ili upravnog spora izmedu Skole i ravnatelja, Skolu zastupa
predsjednik Skolskog odbora ili osoba koju on pisano opunomo6i.
Ravnatelj Skole odreduje osobe ovla5tene za potpisivanje financijske i druge
dokumentaciie.

tlanak

23.

U sludaju privremene sprijedenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja
orobu t<o3u iz reda dlanova Nastavnidkog vije6a odredi Skolski odbor.
zamjenjuje
Skolski odbor odreduje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a
ukoliko ravnatelj nije u mogudnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavnidkog vije6a.

Skohki odbor duLanje utvrditi da li je predloZena osoba suglasna da obavlja poslove
ravnatelja.

Skolski odbor odreduje osobu iz stavka 1. ovog dlanka vedinom glasova ukupnog
broja svojih dlanova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i duZnost obavljati one poslove ravnatelja
dije se izvr5enje ne moZe odgadati do ravnateljeva povratka.

IV.

PEdATI

tlminak24.
U radu i poslovanju Skola koristi:
1. pedat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub natpis: Republika Hrvatska - Industrijska Skola Split, a u sredini pedata
otisnut je grb Republike Hrvatske.
2. pe(at bez grba okruglog oblika, promjera 33 mm, na kojem je uz obod natpis:
Industrij ska Skola Split.
3. pedat bez grba pravokutnog oblika duZine 40 mm i Sirine 15 mm i u njemu je
upisan naziv i sjedi5te Skole.
Pedatom iz stavka l. tod. l. ovoga dlanka ovjeravaju se javne isprave koje Skola izdaie
i akti koje Skola donosi u okviru javnih ovlasti (evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu
udenika, o pedago5kim mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima).
Pedate iz stavka l. tod. 2.i 3. ovoga dlanka Skola koristi za redovito
administrativno-fi nancij sko poslovanje.
O broju, uporabi, duvanju i nadinu uporabe pedata odluduje ravnatelj.

V.

UNUTARNJf, USTROJSTVO

ilanak

25.

Unutamjim ustrojstvom osigurava se racionalan i udinkovit rad Skole s ciljem
ostvarivanja srednjo5kolskog obrazovanja mladeil i odraslih, na temelju utwdenog nastavnog
plana i programa, Skolrkog k*ik.rlrr-u ie Godi5njeg plana i programa rada Skole.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojnoobrazovnih sadfiaja i poslova radi pravodobnog i kvalitetnog ostvarivanja nastave i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-strudnih, radunovodstveno-financijskih i
pomoino-tehnidkih poslova.
Administrativnotehnidke i pomo6ne poslove koji se obavljaju u Skoli, popis poslova,
mjerila za utvrdivanje broja izvr5itelja na tim poslovima, te kolidinu radnog vremena
propisuj e nadleZni ministar.

dlanak 26.
Unutarnji rad i Zivot Skole ureduje se Pravilnikom o ku6nom redu. Ku6nim redom se
ureduju:

-

pravila i obveze udenika u Skoli, unutarnjem i vanjskom prostoru
pravila medusobnih odnosa udenika
radno vrijeme

i

zaStite od socijalno neprihvatljivih oblika pona5anja,
diskriminacij e, neprijatelj stva i nasilja

pravila sigurnosti

10

-

nadin postupanja prema imovini

Ku6ni red donosi Skotski odbor nakon provedene rasprave na Nastavni6kom vijedu,
Vije6u roditelja i Vijedu udenika.
Stokti odbor nakon rasprave na Nastavnidkom vije6u, Vijedu roditelja i Vijedu
udenika donosi Etidki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Stoli
prenu kojemu su duZne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

VI.

UPRAVLJANJE SI(OTOPT

1.

Stot.ki odbor
Clanak27.

Skolom upravlja Skolski odbor.
Skotski odbor ima sedam (7) dlanova.
ilanove Skohkog odbora imenuje i razrjesava:
- Nastavnidko vijede, dva dlana izredanastavnika i strudnih suradnika,
- Vijede roditelja, jednog (lanaizreda roditelja koji nije radnik Skole,
- Osnivad tri dlana,
- Jednog dlana Skokkog odbora bira i razrje5ava Radnidko vije6e. Ako u Skoli niie
utemeljeno Radnieko vije6e, dlana Skolskog odbora imenuju i opozivaju radnici Skole
neposrednim i tajnim glasovanjem na nadin propisan Zakonom o radu i provedbenim
propisima kojima je ureden izbor radnidkog vije6a koje ima samo jednog dlana.
elanovima Skolskog odbora mandat traje detiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

ilanak

28.
Predlaganje i imenovanje kandidata za dlanove Skolskog odbora izreda nastavnika i
strudnih suradnika obavlia se na sjednici Nastavnidkog vijeia, a predlaganje i imenovanje
kandidata za 6lana Skolskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vije6a roditelja.
Sjednice iz stavka l. ovog dlanka odrZavaju se najkasnije 15 dana prije isteka mandata
Skolskog odbora.

dhnak 29.

Kod

za dlanove Skolskog odbora, odnosno

osobnog
kandidiranja, predsjedavatelj sjednice Nastavnidkog vije6a, odnosno Vijeda roditelja, mora
voditi raduna o razmjernoj spolnoj zastupljenosti kandidata te da predloZeni kandidat nije
pravomodno osuden ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak zaneka od kaznenih djela
iz dlanka 106. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli,
odnosno da ranije nije razrije5en dlanstva u istom Skolskom odboru ili da nije bio dlan
Skolskog odbora koji je raspuSten.

predlaganja kandidata

ilanak 30.
Skolskog odbora izredanastavnika i strudnih
postupkaizboradlanova
Zaprovodenje
suradnika, na sjednici Nastavnidkog vijeda imenuje se izbomo povjerenstvo od predsjednika i
dva dlana. elan izbornog povjerenstva ne moLe biti kandidat za dlana Skolskog odbora.
Kandidate za dlanove Skolskog odbora iz rcda nastavnika i strudnih suradnika moZe
predloZiti svaki 6lan nastavniikog vije6a nazodan na sjednici nastavnidkog vije6a..
Nastavnik, odnosno strudni suradnik moZe i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidati iz stavka 2. i3. ovog dlanka moraju se izjasniti o prihvaianju kandidature za
dlana Skolskog odbora.
1l

Nastavnik, odnosno strudni suradnik koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju
kandidaturu i diju je kandidaturu javnim glasovanjem podrilala vedina prisutnih na sjednici
Nastavnidkog vije6a, Povjerenstvo upisuje u listu kandidata.
Lista kandidata mora sadrZavati najmanje tri (3) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Izborno povjerenstvo izraduje glasadke listide i popis svih nazodnih nastavnika i
strudnih suradnika.
Broj glasadkih listida mora biti jednak broju nazodnih nastavnika i strudnih suradnika.
Clanak 31.
je
tajno.
Glasovanje
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila ve6ina svih nastavnika Skole.
Clanovi fov3eienstva upisuju svakog glasada u spisak nastavnika Skole.
Tajno glasovanje provodi se glasadkim listi6ima.
Na glasadkom se listiiu prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasa se na
nadin da se zaokruZuje broj ispred pojedinog kandidata.

dlanak 32.

ili

Yaietije glasadki listii

na kojem su zaokruZeni redni brojevi ispred prezimena jednog

dva kandidata.
Glasadki listid na kome je zaoktuLeno tri ili viSe rednih brojeva ispred prezimena
kandidata ili na kojem nije zaokruZen niti jedan kandidat, smatrat 6e se nevaZedim.

thnak33.
Dva kandidatakoja su dobila najveii broj glasova imenuju se u Skolski odbor izrcda
nastavnika i strudnih suradnika.
U sludaju da dva ili vi5e kandidata za Elana Skolskog odbora dobiju isti najveii broj
glasova, glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije ve6i
broj glasova.

ilanak 34.
O izboru jednog dlana Skohkog odbora iz

reda roditelja

koji nije radnik Skole

odluduju roditelji na sjednici Vijeda roditelja.
Kandidata za dlana Skohkog odbora izreda roditelja mogu predlagati svi nazodni na
sj ednici Vij e6a roditelj a.
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. ovog dlanka.
Vije6e roditetja jednog dlana Skolskog odbora bira javnim glasovanjem.
U sluealu da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje 6e se ponoviti za ta dva
kandidata.

Nakon izbora utwduje se jedan Elan

iz

reda roditelja kojeg 6e Vijede roditelja

imenovati u Skohki odbor.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za (lana Skolskog odbora
roditelja moia bitiprorr"-a", najkasnije 15 dana prije isteka mandata Skohkog odbora.

ilanak

iz

teda

35.

lzvod iz zapisruka sa sjednice Nastavnidkog vijeda, odnosno sa sjednice Vije6a
roditelja s popisom imenovanih dlanova Skohkog odbora dostavlja se bez odlaganja
ravnatelju.

t2

elanak 36.
Nakon imenovanja ve6ine dlanova Skolskog odbora u roku od 15 dana saziva se prva
konstituiraj u6a sj ednica Skolsko g odbora.
Konstituiraj u6u sj ednicu Skol sko g odbora saziv a ravnatelj .
Konstituirajudu sjednicu do izbora predsjednika Skolskog odbora vodi najstariji dlan
Skolskog odbora.

dhnak 37.
Dnevni red konstituirajuce sjednice obvezno sadrZi:
-izvje56e predsjedavatelja sjednice o imenovanim dlanovima Skolskog odbora
-verificiranje mandata imenovanih dlanova Skolskog odbora
-izbor predsjednika i zamjenika predsjednikaikolskog odbora.
Verifikaciju mandata imenovanih dlanova Skolskog odbora obavlja predsjedavatelj
sjednice provjerom identiteta pojedinog dlana s podacima iz akta o imenovanju.
ilanovima Skolskog odbora mandat tede od dana konstituiranja Skolskog odbora.

ilanak 38.
Predsjednika biraju dlanovi Skolskog odbora izmedu sebe javnim glasovanjem.
Svaki dlan Skolskog odbora moLe za predsjednika predloZiti jednog kandidata. Ako je
istaknuto vi5e kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob'
O kandidatu za predsjednika Skolskog odbora dlanovi Skolskog odbora glasujujavno
dizanjem ruke. Za predsjednika S5olskog odbora izabranje kandidat zakoiegje glasovala
vecina od ukupnog broja dlanova Skohkog odbora. elanovi Skolskog odbora mogu odluditi
da se izbor provede tajnim glasovanjem.
Zatnjenika predsjednika Skolskog odbora bira se na nadin i po postupku koji je
odreden za predsjednika.
Izborom predsjednika konstituiran je Skolski odbor.
Nakon izborapredsjednika Skolskog odbora predsjedavatelj sjednice iz dlanka 36.st.3.predaje
predsj edniku dalj e vodenj e sj ednice Skol sko g. odbora'
Predsjednik i zamjenik predsjednika Skolskog odbora biraju se na detiri godine.
ilanak 39.
Sjednice Skolskog odbora odrZavaju se po potrebi, a najmanje detiri puta godi5nje.
Sjednice Skolskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, upuduju se
5 dana prije odrZavanja sjednice.
najmanje
lznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice moLe se uputiti
telefaksom, telefonom, mobitelom ili elektronidkim putem.
U iznimnim sludajevima mogude je odrZati i telefonske sjednice Skolskog odbora
ukoliko to zahtjeva Zumost odredenog predmetaPredsjednik je duZan sazvati sjednicu Skohkog odbora i na pisani zahtjev najmanje
l/3 dlanova Skokkog odbora, ravnatelja ili osnivada.
Za sludaj sprijedenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu,
pripremu i vodenje sjednice duZan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko predsjednik Skol*kog odbora, odnosno njegov zamjenik odbiju zakazati
sjednicu, a radi se o potrebi hitnog odludivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano
oari;*3" redovite djelatnosti, odnosno zakonitosti rada Skole, sjednicu Skolskog odbora
ovla5ten

je sazvati ravnatelj.
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ilanak

40.
Stotsti odbor moLe odriati sjednicu ako je prisutna ve6ina od ukupnog broja dlanova
Skolskog odbora.
U radu Skolskog odbora sudjeluje bezpravaodludivanja ravnatelj Skole.
Sjednici Skohkog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao
predsjednik Skolskog odbora.
Ako pojedini dlan Skohkog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti
nazo(na na sjednici , moie predloZiti da ta osoba napusti sjednicu.
O prijedlogu iz stavka 4. ovog dlanka odluduje Skolski odbor.
Kada se na sjednicama Skolskog odbora raspravlja o pitanjima ili podacima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili op6em aktu Skole, sjednice se
odrZavaju samo uz nazodnost dlanova.

Nakon utvrdivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica zapodinje verifikacijom
zapisnika s proSle sjednice i usvajanje dnevnog reda.

itanak 41.
Sjednice priprema predsjednik Skolskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku
pomaLe ra,,matelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima za raspravu na
sjednici.
Sjednice se trebaju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija udinkovito i
ekonomilno, a odluke donose pravodobno i u skladu s propisima i op6im aktima Skole.
Ako predsjednik tijela ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno
strudno ili precizno uraden ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za
sjednicu.
ilanak

42.

Prijedlog dnevnog reda sastavlja predsjednik Skolskog odbora.
Kod predlaganja dnevnog reda predsjednik je duZa-n voditi raduna:
- da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je Skolski odbor ovlaSten raspravljati i
odludivati
- da dnevni red ne bude preopseZan
- da predmeti o kojima 6e se raspravljati i odludivati na sjednici budu obradeni,
potkrepljeni podacima i obrazloLeni tako da se dlanovi mogu upoznati s predmetom i o njemu
raspravljati i odludivati na istoj sjednici.

dlanak 43.
Odluke Skolskog odbora pravovaljanje su ako su izglasane ve6inom glasova ukupnog
broja dlanova Skolskog odbora.
Glasovanje na sjednici je javno, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom
Skolskog odbora odredeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
dlanak 44.
O radu sjednice Skohkog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi tajnik Skole.
Zapisnik se obavezno dostavlja dlanovima Skolskog odbora uz poziv i materijal za
narednu sjednicu.

ilanak

45.

Skotstci odbor moZe osnivati povjerenstva ili radne skupine za proudavanje pitanja,
pripremanja prijedlog a akata ili obavljanja drugih vainih poslova za Skolu.
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ilanovi povjerenstva i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se
obavi odredena zadataSkolski odbor moZe u svako doba opozvati povjerenstvo
pojedinog dlana.

itanak

ili

radnu skupinu, odnosno

46.

Odluke Skohkog odbora koje su od interesa za radnike Skole, udenike
roditelje, objavljuju se na oglasnoj plodi Skole i mreZnoj stranici Skole.

thnak

-

i

njihove

47.

Skolski odbor:
imenuje ravnatelja Skole uz prethodnu suglasnost ministra
razrje5uje ravnatelja Skole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog statuta
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivada, a na prijedlog ravnatelja
donosi druge op6e akte Skole na prijedlog ravnatelja
donosi godi5nji plan i program rada Skole na prijedlog ravnatelja,
donosi Skolski kurikulum na prijedlog Nastavnidkog vije6a i ravnatelja,
donosi financijski plan, polugodiSnji i godi5nji obradun na prijedlo.g ravnatelja,
odluduje uz prethodnu suglasnost osnivada o promjeni djelatnosti Skole,
daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u
Skoti,
odluduje o upu6ivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti,
odluduje o zahtjevima radnika za zaititu prava iz radnog odnosa,
odluduje o Zalbama protiv rjeienja Skolskih tijela donesenih na osnovu javnih ovlasti osim
kada je zakonom ili podzakonskim aktom odredeno drukdije,
osniva udenidke klubove i udruge,
odluduje o uporabi dobiti u skladu s osnivadkim aktom,
odluduJe o stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju pokretne imovine te izvodenju
investicijskih radova u vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna
odluduje o stjecanju, optereiivanju ili otudivanju pokretne imovine te izvodenju
investicijskih radova u vrijednosti iznad 100.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost
osnivada,
odluduje o stjecanju, optereiivanju ili otudivanju nepokretne imovine, 1rz prethodnu
suglasnost osnivada, bez obzhana vrijednost nepokretne imovine,
odluduje o namjeni sredstava koja upla6uju roditelji odnosno udenici,
bira i razrje5ava predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora,
daje osnivadu i iavnatelju prijedloge i mi5ljenja o pojedinim pitanjima vailnim za rad i
sigurnost u Skoli,
predlale osnivadu statusne promjene,
predlaZe osnivaiu mjere poslovne politike Skole,
razmatrarezultateobrazovnog rada,
razrnatrapredstavke i prijedloge gradana u vezf s radol Skole,
daje suglasnost ravnatelju Skol" d, omogu6i radnicima Skole obavljanje poslova na
projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
Aaje suglasnost ravnatelju St ote da u dijelu radnog yremena obavlia poslove na proiektu
Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
na p.i;"Otog ravnatelja donosi odluku o upu6ivanju radnika na lijeiniiki pregled kod
oota5tenog izabranog dolrtora specijaliste medicine rada radi utvrdivanja radne sposobnosti,
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrdene propisima, ovim Statutom i drugim
opiim aktima Skole Skole.
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Clanak 48.
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 zahtjevati da se o njima raspravlja i odluduje na sjednicama
- prihvatiti izbor u radna tijela koja osniva Skolski odbor
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Prava i duZnosti iz stavka l. ovog dlanka su osobna i dlan ih ne moZe prenijeti na
tre6ega.

itan Skokkog

tlanak

49.

Clan Skolskog odbora duZan je duvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o
Stoti ko;e doznau obavljanju duZnosti dlana.
etan to;i postupi suprotno stavku 1. ovog dlanka, odgovoranie Stoti prema opiim
propisima obveznog prava.

ilanak

50.
elan Skolskog odbora razrjesava se dlanstva u Skolskom odboru:
- ako sam zatraZi razrje5enje (podnese ostavku),
- kada mu kao nastavniku ili strudnom suradniku prestane radni odnos u Skoli,
- kada udeniku diji je roditelj dlan Skolskog odbora prestane Skolovanje u ovoj Sko[
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo Skolovanje udenika u Skoli,
- kada njegovo razrje5enje zaftaiitijelo koje ga je imenovalo u Skolski odbor,
- kada Skokki odbor utvrdi da dlan ne ispunjava obveze utvrdene zakonom, osnivadkim
aktom ili ovim statutom,
- kada to zatraii prosvjetni inspektor,
- kada je li5en prava na roditeljsku skrb,
- kada mu je iztedena zaititna mjera ili kada je prekrSajno kaZnjen prema Zakonu o zaStiti
od nasilja u obitelji,
- kada bude pravomo6no osuden ili kada protiv njega bude pokrenut kameni postupak zbog
osnovane sumnje o podinjenju kaznenog djela iz dlanka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
- u drugim sludajevima predvidenim zakonom.
fii.leAtog za razrjesenje 6lana Skolskog odbora pokrede Skolski odbor ili prosvjetna
inspekcija, a o razrje5enju odluduje tijelo koje ga je imenovalo.
Kada pojedinom dlanu Skolskog odbora iz dlanka 27. ovog statuta prijevremeno
prestane mandat, provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata
prema prethodnom stavku ovog dlanka.
Mandat dlana Skolskog odboru izabranog na dopunskim izboima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran raniji dlan Skohkog odbora.

Clanak 51.
odnosno druga nadleZna tijela da Skolski
osnivada,
izvijestiti
duZan
Ravnatelj
odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svog

je
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djelokruga obavlja na nadin koji onemoguiuju redovito poslovanje

i

obavljanje djelatnosti

Skole.

Nadleino tijelo drZavne uprave u Zupaniji duZno je raspustiti Skolski odbor u
sludajevima utvrdenim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
Djelatnost Skohkog odbora u tom sludaju obavlja imenovano povjerenstvo koje
svoje ovlasti ostvaruje sukladno Zakonu.

2.

Ravnatelj
STATAS RAWATELJA

ilanak 52.
Ravnatelj je poslovodni i strudni voditelj Skole, koji je odgovoran za zakorutost rada
strudni rad Skole.

i

OVL4STI RAVNATELJA

ilanak

53.

Ravnatelj:
predlaZe Skolskom odboru Statut, op6e atte, te Godi5nji plan i proglam rada Skole,
predlaZe Skolskom odboru financijski plan te polugodiSnji i godi5nji obradun,
organizira i vodi poslovanj e Skole,
predstavlja i zastupa Skolu,

poduzima sve pravne radnje u ime i zaradtn Skole,
zastupa Skolu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim drZavnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
sudjeluje u radu Skolskog odbora, bezprava odludivanja,
provodi odluke i zakljudke osnivada, Skolskog odbora i strudnih tijela,
obustavlja izvr5enje odluka Skolskog odbora i drugih tijeh Skole, za koje smatra da su
nezakonite,
u suradnji s Nastavnidkim vijeiem predlaZe Skolskom odboru Skolski kurikulum,
osigurava dostupnost Skolskog kurikuluma udenicima i roditeljima,

dostavlja elektroniikim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja godi5nji plan i
program rada i Skolski kurikulum do 15. listopada tekude godine,
potpisuje svjedodZbe i druge javne isprave i akte Skole,
izdajenastavnicima i strudnim suradnicima odluku o tjednom i godi5njem zaduieniu,
odreduje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vije6u kada udenika ne mole
ocij eniti predmetni nastavnik zbo g izbiv anja

imenuje dlanove povjerenstva

ili

sprij edenosti,

za provodenje popravnih ispita i

povjerenstva za

provodenje upisa udenika u prve razredeu Skoli
odob.uutrluZ-bena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnicima Skole,,
odluduje o zasnivanju i irestanku radnog odnLsa uz prethodnu suglasnost Skolskog
odbora sukladno zakonskim odredbama, a samostalno u sludaju kada je zbog obavljanja
poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvr5avanja poslova ili
kr5enja obveza iz radnog odnosa,
donosi odluku o rasporedivanju nastavnika po predmetima i razrednim odjelima, sukladno
stru6noj spremi i drugim sposobnostima nastavnika a u cilju Sto kvalitetnijeg ostvarivanja
odgoj no-obrazovnog procesa,
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-

o sigumosti, pravima i interesima udenika i radnika Skole,
suraduje s osnivadem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i todno unoSenje podataka u elektronsku maticu,
upu6uje radnike na redovite i izvanredne lijednidke preglede,

-

predlaie Skolskom odboru dono5enje odluke o upu6ivanju radnika na prosudbu radne

-

skbi

upu6uje Skolskom odtroru obrazloieni prijedlog za donolenje odluke o upudivanju
radnika na lijeiniiki pregled kod ovlaStenog izabranog doktora specijalista medicine
rada radi
utvrtlivanja radne sposobnosti., u sluiaju sumnje da je radniku Skolske ustanove
psihofiziiko zdravlje naruleno u mjeri da bi njegova radna sposobnost mogla biti
smanjena. Ako se ovla5tenom prosudbom izabranog doktora specijaliste medicine
rada utvrdi da radnik nije u mogudnosti uredno izvrlavati obveze u odgojnoobrazovnom radu, ravnatelj 6e istu prosudbu uputiti izabranom doktoru medicine
primarne zdravstvene zastite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja na temelju smanjenja radne sposobnosti uz
preostalu radnu sposobnost ili djelomidnog, odnosno potpunog gubitka radne
sposobnosti,
sposobnosti,
saziva konstituirajuiu sjednicu Skolskog odbora i Vije6a roditelja
izvje5iuje Ured drZavne uprave u Zupaniji o nemogu6nosti konstituiranja Skolskog
odbora,
izvje5duje Skolski odbor i osnivada o nalazima i odlukama tijela upravnog strudnog
nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavnidkog vije6a,
imenuje razrednike razrednih odjela
samostalno odluduje o stjecanju, optere6ivanju ili otudivanju pokretne imovine te
izvodenju investicijskih radova u r,T ijednosti do 70.000,00 kuna,
izvjeS6uje roditelje udenike, osnivada i ured drZavne uprave u Zupaniji o promjenama u
radu i ustrojstvu Skole,
posje6uje nastavu i druge oblike obrazovnog ruda, analizfua rad nastavnika i strudnih
suradnika te osigurava nj ihovo strudno osposobljavanje i usawSavanje,
podnosi izvje5de o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanju Skole najmanje
jednom godi5nje nadleZnom Ministarstvu, Skolskom odboru i organu uprave nadleZnom
za poslove 5kolstva,
zabranjuje u Skoli sre oblike promidZbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima
odgoja i obrazolanj a,
u, srgtasnost Skolskog odbora omogudava radnicima Skole obavljanje poslova na
projektima Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,
uz suglasnost Skobkog odbora moZe u dijelu radnog vremena sudjelovati kao radnik

i

Skole o obavljanju poslova na proiektima Europske unije ili fondovima Europske
unije u skladu sa zakonom
obarlja i druge poslove utvrdene propisima i op6im aktima Skole, te poslove za koje
izrijekom propisima ili opdim aktima nisu ovla.Stena druga tijela Skole.
NATJEEAJ ZA RAWATELJA

itanak

54.

Natjeiaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Skohki odbo", najkasnije 3 mjeseca prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.
novinamB" i na mreinim stranicama Skole.
Natjeiaj se objavljuje u

',Narodnim
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Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba moZe biti ponovno imenovana za
ravnatclja.
U natjeiaju se objavljuju nuini 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, rokza podnolenje
prijava na natjeiaj koji ne moZe biti kra6i od osam (8) ni duZi od petnaest (15) dana od
dana objave natjeiaja uz obveznu naznaku ,,,2a natjeiaj za ravnatelia-ne otvarati", te rok
u kojem 6e kandidati biti izvje5teni o rezultatima imenovanja, a koji ne moie biti dulji
od 45 dana od isteka roka za podnoSenje prijava.
U natjeiaju se objavljuje i poziv kandidatima koji traie prednost imenovanja zbog
ostvarivanja prednosti zapolljavanja prema posebnom propisu, da se u prijavi na
natjeiaj izrijekom pozovu na propis koji im jam[i prednost zapoSljavanja i uz prijavu
dostave sve propisane isprave za ostvarivanje prednosti.
U natjedaju se izrijekom istiie da se na natjeiaj mogu ravnopravno javiti osobe oba
spola.

NUZNI UVTETI ZA RAVNATELJA SKOLE
Clanak 55.
Za ravnatelja Skole moZe biti imenovana osoba koja ispunjava

sljedede nuZne uvjete:
1 . zavr5en studij odgovaraju6e vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili strudnog
suradnika u Skotskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji moZe biti:

a) sveutili5ni diplomski studij

ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveudiliSni studij ili
c) specijalistidki diplomski strudni studij
d) polozen struini ispit za uiitelja, nastavnika ili struinog suradnika, osim u sluiaju iz
ilanka 157. stavak^ l. i2, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj xkoli.
2. uvjete propisane dlankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanj u u osnovnoj i srednjoj 5koli,
3. najmanje osam godina radnog iskustva u Skolskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima drZavne uprave nadleZnim za obrazovanje, od dega najmanje pet
godina na odgojno- obrazovnim poslovima u Skolskim ustanovama.
osim osoba koje su zavrSile neki od studija navedenih u stavku l. toiki 1. ovog ilanka
ravnatelj Skole moze biti i osoba koja je zavrsila struini ietverogodiSnji studij za
uiitelje kojim se stje6e 240 ECTS bodova.
Iznimno ravnatelj moie biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. toike f. ili
stavka 2. ovoga ilanka ako u trenutku prijave na natjeiaj za ravnatelja obavlja duinost
ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za
ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom Skolstvu (NN br. 59190,26193,27193' 29194,
7 t96, 59 l0l, ll4l0l i 7 6105)Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja skole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vjestine i iskustvo rada na projektima.

POPN ISPRAVA- DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA

ilanak

56.
duian je dostaviti dokaze o
ravnatelja
za
Uz prijavu na natjeiaj kandidat
ispunjenosti nuinih uvjeta koji se odnose na zavrseni studij, odnosno struinu spremu i
p"OrgoSL" kompetencije, poloien strudni ispit ili oslobodenje od obveze polaganja
rt"otiog ispita,iadno iskustvo i dokaz da se u trenutku podno5enja prijave na natjeiaj
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protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz ilanka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 5koli.
posebno uvjerenje o osuilivanosti ili neosudivanosti za kaznena djela iz ilanka 106.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli za kandidate pribavlja uz
njihovu suglasnost aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim posljedicama osude,
kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.
Uz prijavu na natjeiaj i pritoZene dokaze o ispunjenosti nuinih uvjeta za ravnatelja,
kandidat moZe priloZiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vje5tine i iskustvo rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapoSljavanja prema posebnim
propisima duZan je u prijavi na natjeiaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o
ispunjavanju nuZnih uvjeta iz natjeiaja, priloiiti i svu potrebnu dokumentaciju
propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natjeiaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju duian dostaviti program
rada za mandatno razdoblje.
PREGLEDAVANJE NATJEEAJNE DOKT]MENTACIJE
ISPUNJENOSTI UVIETA

ilanak

I UTVRDIVANJE

57.

Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Skole ist" se urudibiraju
neotvorene odnosno datum prijema, klasa i urudibeni broj stavljaju se na zatvorenu
kuvertu.
Nakon zavr5etka natjeiajnog roka prijave kandidata otvaraiu se na sjednici Skolskog
odbora'
Skohki odbor prijave otvara i natjeiajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudZbiranja te utvriluje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nuine uvjete natjeiaja,
- je li kandidat dostavio svu traZenu dokumentaciju,
- je li sva natjeiajna dokumentacija dostavljena u traienom obliku iz ilanka 58.
ovoga Statuta.

Nakon utvrtlivanja iinjenica iz stavka 3. ovoga ilanka Skolski odbor utvriluje koji
kandidati se smatraju kandidatima prijavljenim na natjeiaj te se za njih vr5i
vrednovanje dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE

ilanak

58.

Za kanJlidate za koje je utvrdena ispunjenost natjeiajnih nuinih uvjeta provodi
se na sjednici Skolskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanje stranog jezika (dokazuje se preslikom indeksa o zavrienom kolegiju
stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o zavrSenom 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 neovisno o razini odnosno stupnju),
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2. osnovne digitatne vje5tine (dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom
ispravom institucije, ustanove ili ovlaStene pravne osobe za edukaciju u podruiju
informacijskih znanosti o zavr5enoj edukaciji stjecanja digitalnih vje5tina' odnosno
diplomom ili drugom ispravom o zavr5enom studiju iz podruija informacijskih
znanosti),
3. iskustvo rada na projektima (dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom
o pripremi i organizaciji pojedinog projekta i o sudjelovanju i doprinosu realizaciii

pojedinog projekta).
Svi dokazi iz stavka l. todaka 1.,2. i3. ovoga tlanka dostavljaju se u izvorniku ili
ovjerenoj preslici.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. toiaka 1.' 2. i 3. ovoga ilanka, u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natjeiaj, Skohki odbor
vrednuje na slijededi naiin:
1. Poznavanje stranog

jezika

1 bod

:

0 bodova (ako nema priloZen dokaz)

I

2. 0snovne digitalne vje5tine:

bod
bodova (ako nema priloien dokaz)

0

3. Iskustvo rada na projektima:

-priprema i organizacija

-sudjelovanje i doprinos

projekta

projekta

1 bod
0 bodova (ako nema

prilofen dokaz);

realizaciji I bod
0 bodova (ako nema priloZen dokaz).

Za dodatne kompetencije poznavanje stranog jezika kandidat moie ostvariti
maksimalno I bod, za dodatne kompetencije osnovne digitalne vjeStine kandidat moZe
ostvariti maksimalno I bod, a za dodatne kompetencije iskustvo rada na projektima
moie ostvariti maksimalno 2 boda te ukupan zbroj vrednovrnja sve tri dodatne
kompetencije moZe iznositi maksimalno 4 boda.

LISTA KANDIDATA

itanak 59.
Nakon zavr5enog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrilivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Skolski odbor utvrduje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja
je Nastavn-iikom vije6u, Vije6u roditelja, Radniikom vije6u odnosno Skupu (zboru)
radnika i Skolskom odboru, osim ako se na natjeiaj javio samo jedan kandidat odnosno
ako samo jedan kandidat ispunjava uvjete natjeiaja.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili vi5e kandidata imaju jednak
najve6i broj bodova Nastavniikom vije6u, Vije6u roditelja, Radniikom vije6u odnosno
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Skupu (zboru) radnika i Skolskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi
kandidati koji ostvaruju jednak najve6i broj bodova.
Iznimno od stavka 3. ovoga ilanka, kada je jedan ili vi5e kandidata koji su ostvarili
najvedi 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 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
datjnju proceduru upuduje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 5. ovoga ilanka, 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 upuduje 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 VIJECA T SKUPA KADNIKA, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA
RADA KANDIDATA I DONOSENJE ZAKLJUEAKA O STAJALISTU

Clanak 60.
U roku od osam dana od sjednice Skolskog odbora na kojoj su utvrdeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se
sjednice Nastavniikog vije6e, Vije6a roditelja i Skup (zbor) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog ilanka sazivaju se u skladu s opdim aktima Skole i odredbama
ovog Statuta.
Sjednicu Nastavniikog vijeda vodi ilan Skolskog odbora iz reda Nastavniikog vije6a
kojeg Nastavniiko vije6e tzabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vije6a roditelja
vodi predsjednik Vijeda roditelja, a Skup (zbor) radnika ilan Skotskog odbora izatrran
od radniikog vije6a odnosno Skupa (zbora) radnika.
U sluiaju nemogudnosti da osobe iz stavka 3. ovog ilanka vode sjednicu, Nastavniiko
vijede, Vijede roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavniikog vijeda, Vije6a roditelja i na Skupu (zboru) radnika kandidati s
liste predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Clanovi Vije6a i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati
pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg
Skolstva i djelatnosti 5kole, ali ne smiju od kandidata s liste za raynatelja traZiti bilo koji
podatak koji prema propisima ima obiljeZje diskriminacije.
Nakon zavrienog predstavljanja programa rada Nastavniiko vijede, 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.
Zakljuici tije-la iz stavka 7. ovoga ilanka obvezuju dlanove Skolskog odbora koje ih je
imenovalo u Skolski odbor.
GLASOVANJE

tlanak

61.

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpoloviina vedina
ilanova Nastavniikog vijeda, Vije6a roditelja te Skupa (zbora) radnika.
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Na sjednici Nastavniikog vijeda, Vijeda roditelja i Skupu (zboru) radnika bira se
izborno povjerenstvo koje 6e voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva ilana.
il"rom izbornog povjerenstva ne moie biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Skole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrduje izbornu listu kandidata za ravnatelia
koju je utvrdio Skolski odbor u skladu s odredbama ovog Statuta.
Glasaiki listidi izratluju se abecednim redom prezimena kandidata i ovjeravaju peiatom
Skole, a broj glasaikih tistida mora biti jednak broju ilanova nazoinih na sjednici na
kojoj se provodi glasovanje.
Svaki ilan nazoian na sjednici Nastavni6kog vijeda, Vije6a roditelja i Skupu (zboru)
radnika glasuje na naiin da na glasaikom listi6u zaokruZi redni broj ispred prezimena i
imena kandidala za kojeg glasuje.
Svaki drukEiji naiin glasovanja smatra se nevaie6im glasaikim listi6em.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasaiki listi6 navodi se ,,2a" i ,,protiv".
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s vaiedih
glasaikih listida i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Skol" p."-u broju dobivenih
glasova.
U sluiaju da dva ili viSe kandidata za rtvnatelia Skole dobiju isti najve6i broj glasova,
glasovanje se ponavlja izmedu tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s
najvedim brojem glasova, osim u sluiaju ako jedan kandidat s istim najve6im brojem
glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom sluiaju glasovanje se ne
ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U sludaju da dva iti vi5e kandidata za ravnatelja Skole dobiju isti najve6i 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 prema
posebnom propisu.
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpoloviinu ve6inu glasova
nazoinih na sjednici Nastavniikog vijeda, Vije6a roditelja i Skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se moZe ponoviti i u sluiaju ako Nastavniiko vije6e, Vijede roditelja ili Skup
(zbor) radnika raspolaiu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na
rezultate glasovanja.

tlanak 62.
Na temelju utvrtlenih rezultata glasovanja Nastavniiko vije6e, Vijede roditelja, odnosno
Skup (zbor) radnika donosi pisani zakljuiak iz ilanka 62. stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o
stajali5tu Vije6a, odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zakljuikom se:
- utvrduje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju ilanovi-predstavnici Vijeda i Skupa radnika u Skolskom odtroru da
kod imenovanja ravnatelja na sjednici Skolskog odbora glasuju prema
stajali5tu Vije6a odnosno Skupa (zbora) radnika.
Pisani zakljuiak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeda odnosno Skupa (zbora)
radnika, a dostavlja se predsjedniku Skolskog odbora idudi dan nakon odriane sjednice
Vijeda, odnosno Skupa (zbora) radnika.
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IMENOVANJE RAVNATELJA

dlanak 63.
Nakon primitka zakljuika o stajaliStu Nastavniikog vijeda, Vijeda roditelja i Skupa
(zbora) radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon 3to kandidat/i s liste zavde s
predstavljanjem programa rada na sjednici Skolskog odbora, Skolski odbor javnim
glasovanjem, vedinom glasova ukupnog broja ilanova, donosi odluku o imenovanju
ravnatelja Skole.
Odlukom o imenovanju odreduje se poietak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Skola dostavlja obrazloieni zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Skolskog odbora.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Skola dobije suglasnost za
imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati
u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnoSdu.
Natjeiajni postupak de se ponoviti u skladu s odredbama Zakoll.a o ustanovama i ovog
Statuta ako prigodom glasovanja natpoloviinu vedinu ne dobije niti jedan odnosno
jedini kandidat ili ako ministar uskrati traienu suglasnost za imenovanje ravnatelja.
SPRIJEEAYAN TE OPSTRUI MNJA I MENOVANJA RAVNATE LJA

ilanak

64.

Ukoliko sjednicu Skolskog odbora iz ilanka 65. ovoga Statuta ne sazove
predsjednik Skolskog odbora u utvrdenom roku, tada se ista mora odriati u slijede6a 24
sata, a duian ju je sazvati i voditi zamjenik predsjednika Skohkog odbora. Ukoliko to
ne uiini zamjenik predsjednika Skolskog odbora tada se sjednica bez odgode mora
odriati u slijede6a 24 sata, a saziva ju i vodi ilan Skolskog odbora redoslijedom starosti.
U sluCaju nemogudnosti dono5enja odluke o imenovaniu ravnatelja zbog opstruiranja
postupka od strane pojedinog ilana Skolskog odbora, Skolski odborje duian poduzeti
sve potrebne zakonske radnje koje 6e omogu6iti da se postupak imenovanja ravnatelja
okonia u zakonom predvidenom roku.
U svezi stavka 2. ovoga ilanka, Skolski odbor moie, izmedu ostaloga, od Skokkog tijela
ili Osnivala zatraiiti da provede postupak razrje5enja i imenovanja norog ilana
Skohkog odbora, umjesto Ilana koji opstruira imenovanje ravnatelja Skole.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Clanak 65.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Skolskog odbora sklapa ugovor o radu na
odreileno puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Skola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanju zapreka zt zasnivanje radnog odnosa prema ilanku 106. stavcima l. i 2.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 5koli.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Skole, a koja u Skoli ili drugoj Skoli
ima sklopljen ugovor o radu na neodreileno vrijeme za radno mjesto nastavnika ili
struinog suradnika, taj ugovor o radu mirovat 6e do prestanka mandata, a najdulje za
vrijeme dva uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga ilanka 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.

24

IZYJESCIYANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NAT.IEIAJ ZA RAI/NATELJA

tlanak

66.

Skolski odbo. je duZan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podno5enje
prijava na natjeiaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i
dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natieiajni materijal i da u roku od 15 dana
od dana primitka obavijesti moie zahtijevati sudsku zaStitu kod nadleinog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natjeEaj moie pobijati tuZbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga 5to izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji
su objavljeni u natjeiaju'
TuZba se podnosi opdinskom sudu mjesno nadleinom sudu prema sjediStu Skole.

vNiNAU

OUZIVOSTI RAWYATELJA

ilanak

67.

Vr5itelj duinosti ravnatelja imenuje se u sluiajevima propisanim Zakonom o
ustanovama te u drugim sluiajevima:
-kada se na raspisani natje6aj za ravnatelja nitko nije prijavio'
-kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
-kada ravnatelj bude razrije5en,
-kada Skola nema ravnatelja.
Za vrSitelja duinosti ravnatelja moie biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za
nastavnika ili struinog suradnika.
Ako se u natjeiajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate
prethodne suglasnosti iz (lanka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj Skoli, osoba kojoj je suglasnost uskra6ena ne moZe biti imenovana za vr5itelja
duZnosti ravnatelja.
Osoba imenovana za vr5itelja duinosti ravnatelja sklapa sa Skolskim odborom ugovor o
radu na odredeno vrijeme za razdoblje u kojem 6e obavljati poslove vr5itelja duZnosti
ravnatelja.
Ako osoba imenovana za vriitelja duinosti ravnatelja ima ugovor o radu na neodredeno
vrijeme za poslove nastavnika, odnosno struEnog suradnika u Skoli, na njezin 6e zahtjev
ugovor o radu mirovati za razdoblje u kojem 6e obavljati poslove yr5itelia duZnosti
ravnatelja.
Vriitelj duZnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski
registar nadleinog Trgovaikog suda.
Vriitelj duinosti ravnatelja potpisuje se kao vriite$ dui,nosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vr5itelja duinosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Skole, a najdulje
godinu dana.
lsta osoba moie ponovno biti imenovana vr5iteljem duZnosti ravnatelja.
Skot.ki ,dt o. moZe razrijeliti vriitelja duZnosti ravnatelja u svakom trenutku i za
vrSitelja duZnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili struinog suradnika na
naiin, u postupku i rokovima utvrdenim ovim ilankom Statuta.

ilanak

68.

Ravnatelj moZe osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata
za djelatnost Skole.

iti obavljanje poslova vainih
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ilanak

69.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Skoltkom odboru i osnivadu.

ilanak

70.

Ako ravnatelj zakljudi da je op6i akt ili pojedinadni akt kolegijalnog tijela, osim
pojedinadnih akata dija se valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u
iuprotnosti sa zakonom ili podzakonskim aktom, upozorit 6e na to tijelo koje je akt donijelo.
Ako i poslije upozorenja ovla5teno tijelo ne promjeni prijeporni akt odnosno stavi akt izvan
snage, ravnatelj 6e predloZiti tijelu koje obavlj a nadzor nad zakonitosti rada i op6ih akata
Skole da takav akt obustavi od izvr5enja.
Do dono5enja akta nadzornog tijela kojim se rjesava o prijedlogu obustave izvr5enja
op6eg ili pojedinadnog akta, tijelo diji se akt preispituje, ne smije izwsiti odredbe tog akta.

PRESTANAK AGOVORA O RADA RAVNATELJA

ttanak

71.

Ravnatelju Skole ugovor o radu prestaje:
smr6u,
istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme,
na kraju Skolske godine u kojoj je navr5io 65 godina Livota i 15 godina mirovinskog
staia,
sporazumom,
dostavom pravomoinog rjesenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
otkazom sukladno zakonskim odredbama.

-

RAZRJESENJE RAWATELJA

tlanak72.

-

Ravnatelj a razrjeSav a Skolski odbor.
Ravnatelj moLe biti razrije5en duZnosti prije isteka mandata na koji

je imenovan:

na osobni zahtjev,

u sludajevima propisanim dlankom 44. Zakona o ustanovama
kada kr5i ugovome obveze,
kada mu je izretena sigurnosna mjera zabtane obavljanja duZnosti,
kada zanemaruje obveze poslovnog i strudnog voditelja Skole,
prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
Kada Skolski odbor zakljudi da postoje razlozi zaraz4eienle, zatraLit 6e od ravnatelja
da se u roku do tri dana u pisanom obliku odituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva oditovanja o ruzlozima razrje5enj4 odnosno nakon isteka roka iz
stavka 3. ovog dlanka, Skolsti odbor 6e odluditi o razrje5enju.
Kada Skolski odbor odluduje o razrje5enju ravnatelja prema prijedlogu prosvjetnog
inspektora, odluku o razrjeSenju ili odbijanju prijedloga donijet 6e u roku do 15 dana od dana
primitka prijedloga.
Ako Skolski odbor ne razrije5i ravnatelja Skole na prijedlog prosvjetnog inspektora u
roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a povjerenstvo Ministarstva procijeni da je
prijedlog opravdan, ministar 6e razrijeSiti ravnatelja.
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ilanak

73.

Ako se ravnatelj razrje5uje izrazloganavedenih u dlanku 44. stavku 2. todki 1.
Zakonao ustanovarna Skolski odbor ie s ravnateljem zakljuditi sporazum o prestanku ugovora
o radu u pisanom obliku.

dhnak

74.

ravnatelj razrjeSuje izruzloganavedenih u dlanku 44. stavku 2. todki 3- i 4.
Zakonao ustanovama Skolski odbor 6e ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkazmora biti u pisanom obliku i dostavljen razrijesenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec dana.
protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj ima pravo tuZbom traliti sudsku
o razrje5enju
za5titu prava samo ako je tuZbom iatraiio sudsku za5titu prava protiv odluke
prema Zakonu o ustanovama.
od
TuLbaiz stavka 3. ovog dlanka podnosi se nadleZnom sudu u roku od 30 dana
dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu'

Ako

se

STRUENA I DRUGA TIJELA SXOIN

V[

dlanak 75.
Strudna tijela skole su: Nastavnidko vijede , Razredno

vijeie, Razrednik i strudni

aktivi.

1.

Nastavniiko vijede

ilanak

76.

i ravnatelj Skole'
Nastawidko vijeie dine nastavnici, strueni suradnici
Nastavnidko vijeie:
potrebama i interesima
- obavlja poslove ,rsrJri s izvodenjem nastgvnog.pl*u i programa,
g tada Skole'
,rf .ri[u L promicanj em strudno-pedago5ko
- p."Jfrz" stcotsti kurikulum u suradnji s ravnateljem'programa rada Skole'
- sudjeluje u utvrdivanju prijedloga godi5njeg plinai
-donosifakultativnidionastavnogplanaiprograma,
- organizira za udenike dopunsku i dodatnu nastavu'
- pt.dluZ" imenovanje razrednika'
i strudnih suradnika'
- predlaZe strudno uJavr5avanje nastavnika
obrazovanja ili koji je
je
_ odluduje o zahtje;; ueenika koji stekao niZu razinu srednjeg
zaVfSiO
,-:-- ^ r.-.^lifft.-^"
godine za stjecanje vise razine kvalifikacije
tri
od
trajanju
u
program
obrazovni
nastavljanjem
obrazovanja ili polaganj em ispita'
zapnielazudenika u Skolu'
- odluduje o zahtjevu-udenika, odrrorro roditelja iti skrbnika
programa'
odnosno promjenom obrazovnog
- ort iru strudne aktive i imenuje njihove voditelje'
ocjene izvladania'
- odluduje o zatrt:e,,ru uoenika za pieispitivanje iakljudene
.,.
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita' koji na kraju
imaju ocJenu
godine ir
-^otarrap
nastavne -^^ine
ruit"nike
,ada
- utvrduje trajanje dopunskog
*' 1ti iznal vi5e dva nastavna predmeta'

""Jo"of:

27

-

od.reduje nadnevke odrZavanja popravnih ispita
plodi Skole,

i objavljuje ih na mreZnoj stranici i oglasnoj

-

raspravlja o prijedlogu Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrtvovne
djelatnosti i
Ku6nog reda,
- r*p.url3a i odluduje o strudnim pitanjima Skole, razreda i razrednih odjela,
- brine o uspjeSnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
- odluduje o pohvalama i nagradama udenicima,
- iznte pedago5ke mjere zakoje je ovla5teno,
- obavlja i druge porior. utvrdene propisima i opdim aktima Skole.
sj.a.ri.. Nustavnidkog vijeia saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Odluke se donose vedinom glasova prisutnih dlanova'

2. Razredno vijede

ilanak

77.

razrednom odjelu'
Razredno vijede dine nastavnici koji izvode nastalu u
Razredno vije6e:
skrbi o odgoju iobrazovanju udenika u razrednom odjelu'
kurikuluma,
skrbi o ostvarivanju nastavirog plana i programa i Skolskog
utvrduje raspored Skolskih i domaiih zadaca
odredenog nastavnog predmeta o
utvrduje u sludaju izbivanja ili sprijedenosti nastavnika
je odredio ravnatelj,
ocjeni udenika p","*u prijedlogu nastavnika kojeg
suraduje s vije6em udenika,
udenika'
utwduie prema prijedlogu razrednika op6i uspjeh
udenika
suraau3e s roditeljima i skrbnicima
'
tutprurtja i odluduje o strudnim nitanjima tazre.da
i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu
brine o uspiesnom ostvarivanjr, .iti"* odgoja
svrhu suraduje s razrednikom'
odgovarazaradi uspjeh razrednog odjela'
p.JOtze izlete i ekskurzije razrednog odjela'

-

izrrlepedago5ke mjere zakojej.e.ovla5teno'
odjela'
skrbi o pedago5koj dokumefiaciii.raztednog
razrednika'
o*.Arr3e ocjerru iivladaniana prijedlog
i o?6im aktima Skole'
obavlja i druge poslove odredene propiti-u
odjela koji ujedno rukovodi radom
Razredno vije6e saziva ,-r"arrit .uo"d.rog

sjednice.

prisutnih dlanova'
Odluke se donose ve6inom glasova

u

sludaju porrebe, sjednicu
pedagog/psiholog i ravnatelj Skole'

,#"dnog vije6a moZe sazvati strudni suradnik:

3. Razrednik

78-

.
i. ,
razrednog odjela
voditelj
je
strudni
Razrednik
Svaki razredni odjel ima razrednika.
dlanak

.

r

predsj edav ate[l r azr edno g vij eda'

-

Razrednik:
i izvSavanju drugih obvezaudenika
skrbi o redovitom pohadanju nastave
28

skrbi o ostvarivanju godi5njeg plana

i

programa rada

i

Skolskog kurikuluma

u

svom

razrednom odjelu
skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
saziv a sj ednice razredno g vij e6a i presj edava im
podnosi izvje56e o radu ,-uo"d.rog^vijeea nastavnidkom vije6u i ravnatelju Skole
izvje56uje udenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima udenika
razrednog odjela u udenju i vladanju
poziva ,, .-goro. ,, 5ko1,, roditelja koji ne skrbi o udenikovom redovitom izvr5avanju
Skolskih obveza,
predlaZe ocjenu udenika iz vladanja,
izra(unavai priopiuje udeniku op6i uspjeh,
skrbi o redovitom ocjenjivanju udenika iz nastavnih predmeta,
or ganizir a rodite lj ske sastanke,
obradi,
skrbi o nabavi udZbenika za udenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj
pomaZe udenicima u rjesavanju Skolskih i drugih problema
ovim Statutom i
oUavtla potrebne porior" zi razredni odjel i d*g" poslove odredene

drugim aktima Skola.
oag"ouuru zaradi pravodobno izvr5enje svoiih

4.

i

obvezaRazrednog vijeda'

Struini aktivi

itanak

79.

Skola ima strudne aktive.
nastavnog predmeta, odnosno
Strudne aktive Skole dine svi nastavnici odgovaraju6eg
tijela Naitavnidkog vije6a koja skrbe o
skupine srodnih predmeta. Strudni aktivi su strudn-a
izvedbenom programu pojedinih
lto uspjejnijem izvodenju nastave prema okvimom odnosno

*u*B|i""#;?'rr"ei,

posrovnikom o radu strudnih tijela
rada strudnih aktiva ureduje se

skole'

ehnak 80.
sjednicama'
na
Strudni aktivi (skupovi) rade
-.
vodi voditelj strudnog aktiva' kojeg na
Sjednicu strudnog aktiva pripr"-|, sazivai
vij e6 e'
prij edlo g ravnatelj a imenuj e Nastavnidko
primjenjuje odredba Poslovnika o radu
Na rad strudnih aktiva oago,-uj.,ee se
strudnih tijela.
Strudni aktiv obavlja:
programa, kriterija i,instrumenataza
_ strudne poslor. u srezi s izradom izvedbenog
predmetu'
uienika, kao i olveia udenika u svakom
pra6enje i ocjenjivanj r"*:ui vjestina
"
pomagala za odgovaraju6e predmete'
- predLaze rraiurk" o.r,.or.,ih sredstava i
pomodne literature'
- vr5i odabir uaZUenita i prirudnika' te druge
na temelju zakljudaka i naputaka
po'1o"
druge strudne
Strudni aktiv obavlja

vije6a.

i

-o ^o-irrari ii druga strudno-sav1e todavna tijela,
odlukom Nastavnidkog vije6a mogu se osnivati
o osruvanJu'
njihov djelokrug i nadin rada ureduje se odlukom

Nastavnidkog

a
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VIII. TAJNIK

SKOLE
dlanak 81.

Skola ima tajnika.
ZatajnikaSlole moZe biti izabrana osoba koja je zavr5ila sveudili5ni diplomski studij
pravne stnike ili specijalistidki diplomski strudni studij javne uprave.
Ako se na natjeSaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga dlanka
ravnatelj mo1e zatajntkaSttte izabrati osobu koja je zavr5ila preddiplomski strudni studij
uDravne struke.
Tajnik Skole obavlja poslove koje propisuje ministar'

IX. RADNICI
tlanak 82.
Skolom sklopile ugovor o radu na neodredeno ili
su
sa
koje
Radnici Skole su osobe
odredeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom'
1. ovog dlanka propisuje
Nadin evidencije radnog vremena za radnike Skole iz stavka
ministar.
Ministarstva angaZirati i druge
Skola moZe na prijedlog osnivada i uz suglasnost
i nastarrnom radu'
odgojno-ob razov*e.ua.rii" za-posebne potrebe riodgojno-obrazovnom
odrote se na: rad sa darovitim
Posebne potrebe u odgojno-obrazovnom tudu
udenicima pripadnicima nacionalnih manjina
udenicima, rad sa udenicima, t.Stoeu*,a,rads
ili u drugim sPecifidnim uvjetima'
dhnak

83.

trajno T ttrydl: usavrsavati kroz
Nastavnici i strudni suradnici imaju obvezu
,i skladu sa zakonskim odredbama te odredbama
programe koje je odobrilo Ministarstvo, u

g-tt*a*au srednj o Skolsko g "Og:]-1 I obrazovanj a'
sastavni je dio tua"ift
Usavr5avanje iz stavka 1. ovog dlank;

DrZavno g peaagoslo

obveza nastavnika

i

strudnih suradnika-

dhnak

84.

Ravnatelji,nastavniciistrudnir.,'udt'i"iobveznisustjecatilicencijukojomdokazuju
potrebnerazineopiihistrudnihf.o-p"t*"iiuioUt'u'tiatilicencijusukladnozakonskim
odredbama i podzakonskim propisima'
dtanak 85.

tri
i ravnatelj mogu napredovati u struci u najmanje
Skole mogu biti nagrad eni zaizvanredna
nagradivanja.

dlanak 86.

Sft11" obavlja se sukladno zakonskim
Zasnivanje i prestanak radnog
Skole'
kolektivnim ugovorom i op6im"aktima.
odredbama, poaruf.ori.tim aktima,
zakonskim
sa
rurrut, Skole u skladu
Ugovore
";;radnicima.ttupu
te odredbama ovog statuta'
odredbama] pravilnikom o radu

d;!;;;i.
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Raspored radnih obvezaradnika odreduje ravnatelj u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima, opdim aktima Skole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu

i

godi5njim planom i programom rada Skole.

dlanak 87.
pravilnikom o radu Skole detaljno se razraduje zasnivanje i prestanak radnog
radnika
odnosa, prava i obveze izrudnogodnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima
Skole.

ilanak

88.

o radu i
Obveza radnika Skole je osim obvezapreuzetih sklopljenim ugovorom
obvezno postivanje odredaba Statuta i ostalih op6ih akata.

X. UdENICI
Upis, status prava i obveze uienika
'
dlanak 89.
Status redovnog udenika stjede se upisom u Skolu'
udenika odluduje
U spomim sludajevima o stlecarrp i prestanku statusa redovnog

1.

Stolsti odbor

na prijedlog Nastavnidkog

vijeia'

ilanak

90.
kandidati nakon zavr5enog osnovnog
Pravo upisa u prvi razredskole imaju svi
za svaku
broja utvrdenog odlukom o upisu koju
obrazovanja, pod jednakim uvjetima u "k"t*
Skolsku godinu donosi ministar'
propisuie ministar
zaizborkandidata za upis u prvi razred
Elemente

i;i".ii.

Pravilnikom'

stranicama i

zaupis udenika u prvi
'Y"!St9r3 9bji,'ltf,,t::"^fi::11T
propiiu3e se odlukom o upisu'
asgdtLainatjedaja
i
osnivada
,
Stof"
oglasnim plodama
informacijskog

e(ai

prijave i upis u prve razrede, Sk;i+t"'oat t" p"iem Nacionalnog
propisanim
f" CNiip"!-i;, o'i* u posebnim sludajevima
sustava prijava i upiru,r rr"dni. st
odlukom o uPisu."

dlanak 91.

dobi do navrsenih 17 godinaLivota'
U prvi razredupisuju se redoviti "e""i.i u
navr5enih 18 godinaLivotauz
u prvi ,*;;;;;d se upisati i ,reenici u dobi do uz odobrenj"Vinittu'stva znanosti
,*i:i "O 18 godina
odobrenje Skolskog odbora, a udenici
i obrazovanja.

ilanak 92.
JJurrj*ina koji je zavrSio
udenika stranca, azllantali n*utrr.og
srednje oUia'o'anie

osnovno ili je
u Republici
i
prekinuo smrorrrr.i", inolems-tvu i
priznavanju
,uti razredsamo temeljem rjesenja o
Hrvatskoj, Skola 6e upisati ,, odgorur4
a'
svi edoiZbe radi nastavka obrazovanj

k;j;"ii;.*"i

i;";;ij

"d;osti

dhnak 93.
3t

Udeniku prestaje status redovnog udenika:
- na kraju Skolske godine u kojoj je zawsio upisani program,
- godinu dana nakon zavr5etka Skolske godine u kojoj je zavrSio zadryirazred
upisanog
obrazovnog programa kada nije poloZio drZavnu maturu, odnosno izradio ili obranio
zavrini rad,
- kada se ispiSe iz Skole,
- kada nakon ponavljanja razredau skladu sa zakonom ne upi5e sljededi razted.
Iznimno, udeniku koji ne moLe zavrSiti obrazovanje u redovnom roku moZe se
produZiti status redovitog udenika najvi5e za dviie godine'
O produZenju ttututu odluduje ravnatelj na prijedlog Nastavnidkog vije6a'
Razlozizbog kojih se udeniku moZe produZiti status redovitog udenika su:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike udenika,

- bolest udenika,
- roditeljstvo udenika,
- kategoriziranost sporta5a

prema Zakont o Sportu'
od dvije-godine kada
Kada udenik nastavl]a obrazovanje nakon proieka roka duljeg
utvrditi da 1i se mijenjao kurikulum za
mu je produZen status redounog udenika, potrebnole
ravnatelj 6e pribaviti misljenje
stjecanje iste kvarifika.i3". utJtko je kurikulum izmijenjen
i pti3"atog strudnog tijela Skole
Agencije za strukovno obrurorurrl" i obi-oranje odraslitt
o uvjetima za nastavak i stjecanje
(1.{astavnidkog vije6aj, na temeljrikojih 6e donijeti odluku
kvalifikacije udenika.

dhnak 94.

promijeniti upisani program u istoj ili
Redoviti udenik moLetijekom obrazovanja
program'
pii:eei iz jedneitole u drugu kojaostvaruje isti obrazovni
drugoj Skoli,
"4"".""
najfasnije do podetka drugog polugodiSta'
preseli iz jednog mjesta u drugo'
Iznimno od stavka 1. ovoga etanta, ako se udenik
pr"rt# ,, a*go* mjestu duZna je upisati udenika i nakon
Skola koja ostvaruje isti obrazovrri
kraja prvog polugodi5ta'
)rograma u istoj

.,ri+Ar;q iri ckrhnika
Nazahtjevudenika,odnosnoroditeljailiskrbnika,odlukuopromJenrt
jedne Skole u drugu koja provodi isti
odl.rk , o pr"rurt,, udenika iz
ili drugoj Skoli,
na
"d;;;;
vodeci iaduna o tome da odluka ne utjede
obrazovni program donosi Nastavnidk;;ij"6"
standarda'
poJto,,,,i" propisanih pedago5kih
kvalitetu odgojno-obrazovnog p.o.."u"u,
i/ili
se uvjetovati polaganjem razlikovnih
Promjena programa i upis u Skolu moZe
polaganja
oarro,Ilo dopunskih ispita' te nadin i rokove

,-titorrrii,
dopunskih ispita, ;;dttt
ispita odreduje Nastavnidko vijeie'
sedam
ocjena i ispisuje udenika u roku od
Skola iz koje udenik odlaz\izdaieprije.pis
upisu udenika u drugu Skolu'
dana od dunu pri-iita obavijesti o
omogu6iti
,oo2" t" odl"ko* Nastavnidkog vije6a
Udeniku prvog razredarr"a4" Sf.oie
koja
u drugu Skolu
u istoj iria*g": Skoli, odnosno upis
promjena upir*of
potrebnih za upis
ima jeinak ili ve6ibroj bodova
,k"';d""i[
program,
obrazovni
isti
ostvaruje
program u Skoli i toj Skolskoj godini'
od zadnjeg udenika upisanoga u taj
Nastavnidkog vijeda, udeniku prvoga
Iznimno od stavka 6. ovoga oluiot u, odlukom
p.og,u"tu, odnosno upis u drugu
razredasrednje skole moZe ," o-og.r6iiif.*;""u:liyog
provedenog
p*giJ*-i s rynjim.bt"j; bodova' ako nakon
Skolu koja ostvaruje isti obrazorrrri
odlukom o
slobodna upisnamjesta predvidena
upisnog postupta'Stofa nije pop*ni;;r;
u koji se udenik upisuje'
upisu i strukturom upisa u programu

i;;;;
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Zaudenlkakoji se ispisao iz Skole ili je pre5ao u drugu srednju Skolu, Skola u
matidnoj knjizi zakljuduje posljednji razredkoji je zavr5io u Skoli.

itanak

95.
Udenik koji je stekao niLurazinu srednjeg obrazovanja, kao i udenik koji je zavr5io
obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama trZi5ta rada, ste6i
vi5u razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Udenik iz stavka l. ovoga dlanka mole u roku od dvije godine od dana zavr5etka
strukovnog programa nastaviti Skolovanje u statusu redovitog udenika.
Oitvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga dlanka uvjetuje se polaganjem razlikovnih,
odnosno dopunskih isPita.

Uvjete i nadini nastavka obrazovanja za vi5u razinukvalifrkacije propisuje ministar
pravilnikom.

ilanak 96.
Skola gamoLe upisati ako od kraja Skolske
obrazovanje,
srednje
Ako udenik prekine
u kojgj naltlvlia
godine u kojoj ie p.ekinuo obrazovanje do podetka Skolske godine
donosi Nastavnidko
nije proteklo vise od dvije Skolske godine, o demu odluku

obrazovanje
vije6e.
proslo vise od dvije
Iznimno, Skola mo?eupisati uEenika i ako je od prekida obrazovanja
Skolske godine, uz suglasnost Ministarstva'
duZan je poloZiti razlikovne
Ako udeniklr?uru 1. upisuje drugi obrazovni program,
ili dopunske ispite koje uwrdi Nastavnidko vije6e'

ilanak

97.
Zakonom, propisima donesenim na
Udenici Skole imaju prava i duZnosti utvrdene
Skole'
temelju Zakona,ovim Statutom i drugim op6im aktima

ilanak

98.

Prava udenika su:

procesu'
odnose'
- pravo nu ouur:"E Jnost o svim pitanjima kojase na njega
najboljem
_ pravo na savjet i pomo6 u 4iSurur,.;,, probl"*u, u rrrtludtto njegovom

- sudjelovati u odgojno-obrazorrnom
interesu,

- pravo nauvaiavanie njegovog mi5ljenja'
- pravo na pomo6 drugih udenika Skole'
ravnatelju ili Skolskom odboru'
- pravo na prituZbu ko]u moZe predati nastavnicima,izradi
i provedbi ku6nog reda'
- pravo na sudjelovanje u.uau vi:"Ju udenika te u i odgojno-obrazovnog
rada'
- predlagati poboljsanje odgojno-bb.-ounog procesa
- ,urptuitjati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada'
- birati i Uiti Uiran za predstavnika razrednog odjela'udenika,

_ birati i uitiiiran za predstavnika razreda u vije6u
davati
. sudjelovati u raspravamu o po,,.ou*a duZnosti i neispunjavanju obveza, te
miSljenja o primjeni odgojnih mjera'
- davati mi5ljenje o *j"tamu poticanja i nagradivanja udenika'

JJ

ilanak 99.
su
:
Obveze udenika
- pohadanje obveznog dijela programa i drugih oblika odgojno-obrivovnog rada koje
je izabrao,
- pridrZavanje pravila kuinog reda,
- ispunjavarrie ,rputu nastavnika, strudnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i ku6nim redom,
- duvanje udZbenika i drugih obrazovnih nastavnih sredstava,
- pravodobno opravdavati izostanke i zakaSnjenja,

ilanak

100.

Udenici su duZni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnogtada
nadleZne institucije, ustanove ili
opravdati lijednidkom potvrdom ili odgovaraju6om potvrdom
poslova, sud, nadleZni centar
druge nadle2ne fizifte iti pravne osobe (Minlstarstvo unutarnjih
zbogpruLania pomoci.li drjagnostike'
za socijalnu skrb, ustanouu ,, koju je udenik ukljuden
jezika, udenidki dom, sportski klub' kultumoSkola s umjetnidki* prog**i*u, ikola stranih
specijalistidka ordinacija u kojoj je
umjetnidko druStvo, i-Ifist" u koje je udenik rkljod"t,
i e-potvrdu o narudzbi za
obavljen pregled ili dijagnostidka pretraga i drugo), 1k]j1duju6i
danaod povratka udenika na nastavu'
pregled u zdravstvenoi ,i**ori, najtasiije u roku od 7.
djeteta u trajanju do 3
Roditelj rnoLe,vi.e puta godi.njl, opravdati izostanak i'ogu
za odobrenjem sukladno dlanku 101'
radna dana,arai$"rrii" pruroAoUrro poat esen zahtjev
ovoga Statuta.
razlogau trajanju duljem od 3
opravdanost izostanka s nastave zbogzdravstvenih
potvrdom'
radna dana uzastopno dokazuje se lijednidkom

ehnak

101.

zahtjeva roditelja odnosno skrbnika'
Izostanak s nastave, u sludaju p*uoJoUt og
moZe odobriti:
usmenog zahtjeva
- nastavnik za izostanaktijekom nastavnoga dana, temeljem
podetka nastavnoga dana
iskazanog najkasnije neposredno prije
radnl dana, temeljem
- razrednik zaizostanakdo 3 $ojedinadna ili uzastopna)
na
prije izostanka ili' u iznimnim sludajevima'
pisanog zahtievaplarr"r.nog nuStarnii. i au,
dan kada dijete treba izostati
pisanog zahtjeva
- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana' temeljem
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka
radnih dana' temeljem pisanog
- Nastavnidko vije6e zaizostanakdo 15 (uzastopnih)
prije izostanka' .
zahtievapodnesenog najiasnije 8 dana
izostanak koji nije odobren ili opravdan
Neopravdariim izostanko* ,-ulrru se
ovog Statuta'
sukladno odiedbama dlanka 100' i 101'

dhnak

102.

je
ne izvrsava druge Skolske obveze ili
Ako udenik ne dolazi redovito na nastavu,
zatraiiti od
nije obavje.ten razrednik, iazrednik t'e
prestane pohuouti u o razlozimu irortuoku
nastave'
tte'edo'itog pohadanja ili nepohadanja
razio,ima
o
objasnjenje
skrbnika
ili
roditelja
izostanak u trajanju zbog
pod neredovitim dolastom, Stolu smatra '"'"oi'u'dani
mjere'
kojega se udeniku mogu tztel\pedago5ke

dlanak 103'
i ocjenjuje tijekom nastave'
se
prati
Uspjeh redovnih udenika
34

Na zavr5etku svakog raneda udeniku se izdaje razredna svjedodZba.
Nastavnici su duZni upoznati udenike na podetku nastave s njihovim obvezama, za
svaki nastavni predmet, a narodito oblicima, elementima i mjerilima praienja, provjeravanja i
ocjenjivanja udenika. Razrednik je duZan voditi raduna da se ova odredba provede, a
roditeljima tkazati na dinjenicu da su udenici upoznati sa svojim obvezama.

ilanak

104.

Ako uienik zbog zdravstvenog stanja ne moZe sudjelovati u odredenoj Skolskoj
aktivnosti ili bi to sudjelovanje Stetilo njegovu zdravlju, moZe se privremeno ili trajno
osloboditi od pohadanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u odredenim nastavnim
ti nastavni sadrZaji nisu iz osnovnih predmeta struke.
Odluku o oslobadanju udenika donosi Nastavnidko vije6e na prijedlog lijednika

sadrZajima, ako

primame zdravstvene za5tite.

Udeniku koji

je tijekom cijele nastavne godine osloboden pohadanja nastave

javnu ispravu
odredenog nastavnog piedmeta, zavr5na ocjena za taj predmet ne upisuje se u
vei se upisuje daje osloboden.

ilanak 105.
sporta5a sukladno odredbama Zakona o
kategoriziranog
statusom
Redovni udenici sa
se pripremalu za
sportu, posebno daroviti udenici u umjelnidkom podrutju i udenici koji
ispita u
polaganjem
ili
medunarodna natjecanja, mogu zavrsiti Skolu pohadanjem nastave
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja Ypisangg proglama.
prijedlog Nastavnidkog
Nadin i rokove takvog slolovanjakriarrj. Stotrt i odbor na
vije6a za svakog udenika zasebno.
" Skola je OuZna omoguiiti redovitim udenicima koji su sporta5i u natjecateljskim
priPremama, na drZavnoj
kategorijama sudjelovanje na sportskim natjecanjima i sportskim
razini.

kulture izvode Prema
Udenici iz stavka 3. ovog dlanka nastavu tjelesne i zdravstvene
posebnom nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo'

dtanak

106'

dva puta up:isati isti
Tijekom srednjeg obrazovanja redovni udenik moZe najvise

razred.

obrazovanj amoLe koristiti
Udenik pravo iz stavka 1. ovoga dlanka tijekom srednjeg
najvi5e dva Puta.

Imimno,sukladnopropisimakojimaseuredujestrukovnoobrazovanje'udenikmoZe
svaki razred uPisati dva Puta.
uEenik srednje Skole
Iznimno od stavka 1. ovoga ilanka, u opravdanim sluiajevima
suglasnost ministra'
moZe upisati isti razred i vi5e od dva puta, uz

2.

Vijede uienika

dlanak 107.
udenika'
U Stcoti se osniva Vije6e
St<ot9.t
Vije.e ue"rif.u ein" predstavnici svakog razrednog odjela
pt"dttu"iku u Viie6e udenika javnim
Udenici rr["g.-r"aoog odjehtiraj.i.'uogu
razrednih odjela'
glasovanjem. postupkJm izbora*t oroa" razrednici
35

Konstituirajudu sjednicu Vijeda udenika saziva ravnatelj, koji rukovodi radom
konstituiraju6e sjednice do izbora predsjednika Vije6a udenika.
elanovi Vijeda udenika Skole izmedu sebe biraju predsjednika Vijeia udenika.
Za predsjednika Vijeia udenika izabranje udenik koji je dobio najve6i broj glasova
prisutnih dlanova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za predstavnika udenika ne moZe biti biran udenik kojemu su izredene odgojne mjere.
O izboru predsjednika Vije6a udenika Skole vodi se zapisnik-

ilanak 108.
Vij ede udenika razmatrapitanj a zna(ajna za radudenika u Skoli.
predstavnik Vijeda udenika moLe sudjelovati u radu tijela Skole kad se odluduje o
pravima i obvezama udenika, bez prav a odludivanj a.
dlanak 109.
koje se sazivaju po potrebi.
sjednicama
vijece udenika radi na
a mogu
U radu Vijeda udenika obavezno sudjeluje strudni suradnik pedagog/psiholog,
prava
alibez
sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvanana sjednicu Vijeda
odludivanja.
Vije6a kojeg odredi
O radu Vije6a udenika vodi se zapisnik' Zapisnik vodi dlan
predsjednik.
pravovremeno sazivanje i rad
Strudni suradnik pedagoy'psiholog skrbi za osnivanje,
Vijeda udenika.

dhnak 110.
od jedne godine i moZe
vrijeme
na
etan Vijeea udenika bira se

ilanak

biti ponovno izabran'

111'

Vijede udenika:
pitanjima vaZnim za udenike' njihov rad i
priprema i daje prijedloge tijelima Skole o
rezultate u obrazovanju,
udenika'
irri"SeU pravobranii elia zadjegu o problemima
"
pr"abZ"osnivanje udenidkih klubova i udruga"
mjere piuotls*;u wjeta tu93." Skoli'
savjet mladih'
predlakekandidate ,u opeit"tti, gradski i Zupanijski
o pri:eaiogu ntiiliog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrilzovne

;;d.

raspravlja

djelatnosti i Ku6nog reda,
Skolskih i izvanskolskih obveza,
ioi*z"udenicima ir izvrsenju
rftUi o socijalnoj i zdravstvenoj za5titi udenika'
a*!" p*lor" odredene ovim statutom i drugim op6im aktima'

"i""f:,

uienika
3. Sigurnost i za5tita zdravlja i prava
dlanak

112.

iza5titi zdravliaudenika stvaraju6i uvjete

Skola.le duZna voditi raduna " ti;;;;i
udenika u
tZ osigurati uvjete za uipjesnost svakog
zdravmentalni \frzr(kirazvoiudenika,
udenju.

za

36

Skola mora sprjedavati neprihvatljive oblike pona5anja, te voditi evidenciju o
neprihvatljivim pona5anjima udenika i posebnu brigu voditi o sigurnosti udenika.
Pratiti i brinuti se zazdravstveno stanje udenika, kao i socijalne probleme i pojave kod
udenika i po potrebi obavjestavati nadleZnog lijednika Skole-specijalistu Skolske medicine,
roditelje i tijela socijalne skrbi.

ilanak

113.

Zaposleni u Skoli, a posebno nastavnici i strudni suradnici duZni su u cilju za5tite
prava udenika prijaviti ravnatelju svako kr5enje prava udenika posebno ako su primjeieni
oblici tjelesnog i du5evnog nasilja, spolnog i svakog drugog zlostavljanj a, zanernarivanja
izrablj ivanj a udenika.

XI.

ili

ISPITI
1.

Ponovni ispiti

ilanak 114.
za svaki nastavni predmet utvrduje nastavnik javno
ocjenu
Uspjeh udenika i zakljudnu
godine'
u razrednom odjelu odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne
predmeta'
U sludaju izbivaniaili sprijedenosti nastavnika odredenog nastavnog
nastavnika ili strudnog
odnosno razrednika, ocjalu utwduje razredno vije6e na prijedlog
suradnika kojeg odredi ravnatelj.
iz pojedinog nastavnog
Udenik ili roditelj koji nije zadovoljan zakljudenom ocjenom
podnijeti zahtiev
godine
predmeta ima pravo ,r.oi, oa a"u Q) daniod zawsetka nastavne
Zahtiev se podnosi putem
Nastavnidkom vije6u radi polagania ispita pred Povjerenstvom.
protokola Skole.
u roku od dva (2) dana od dana
Polaganje isPita iz stavka 3. ovoga dlanka provodi se
podnoSenja zahtjeva.

Udenik,roditeljiliskrbnikudenikakojinijezadovoljanocjenomizv|adanjamoZeu
vijecu radi

pisanizahtjev Nastavnidkom
roku od dva (2) dana od zavrsetka ru.tur. planij"ti
j
pr"itpiti"an; a ocj ene. Ocjena Nastavnidkog vij e6a e konadna'

dhnak 115.

ima tri dlana' koje odreduje
Povjerenstvo iz dlanka 114. stavka 3. ovoga Statuta
Nastavnidko vije6e, a dine ga:
predmetni nastavnik (ispitivad)
- 'nastavnik
istog ili srodnog predmeta (dlan povjerenstva)
- razrednik (Predsjednik)'
je
istog ili srodnog predmeta ili da
U sludaju O" S("fi ne postoji drugi nastavnik
"
odsutan s posla na dan
jedini nastavnik irtog ifirroanoi pr.a*eta"ili razrednik opiavdano
osobe atgaiirane na drugim
odrLavanjaispita, oJrrort o ako su toga dana naznadene
Povjerenstva mogu biti i drugi dlanovi
pedagoSkim portori*u (ranije pfanit*i*i, dlanovi
Nastavnidkog vijeca.
ocjenu jednoglasno, ocjenu donose
Ukoliko dlanovi povjerenstva ne mogu donijeti
ve6inom glasova.
pravo na izdvojeno misljenje koje
elan povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima
se unosi u zaPisnik.

3l

O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana
udeniku, ocjena za svako pitanje i konadna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi dlanovi
Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstvadulan je udeniku neposredno priop6iti.
Ocjena Povjerenstva je konadna.
Protiv ocjene Povjerenstva udenik ne moZe izjaviti Zalbu, odnosno traZiti polaganje
ispita pred novim Povjerenstvom.
Ako Povjerenstvo utvrdi udeniku ocjenu nedovoljan (1), a udenik ima zakljudenu
ocjenu nedovoljan (1) iz najvi5e dvaju nastavnih predmeta, upu6uje ga se na dopunski rad iz
dlanka 116. ovoga Statuta.

2. Dopunski rad

thnak

116.

Zau(enikakoji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (l) iz najvi5e dva
nastavna predmeta, Skola je &finaorganizirati pomod u udenju i nadoknadivanju znanja
kroz dopunski nastavni rad kojije udenik dulanpohadati.
po
Trajanje dopunskog nastavnog radaizstavka 1. ovoga dlanka utvrduje nastavnidko vijede
nasiavnim predmetima i ne moZe biti krade od 10 i dulje od25 sati po nastavnom
predmetu. illastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna'
ostvari
U sludaju da udenik tijekom dopu*rkog nastavnog radaiz stavka 1. ovoga dlanka

potrebom
odekivane ishode nasiavnik muzakljuduje prolaznu ocjenu' S ocjenom ili
satu dopunskog
upu6ivanja na popravni ispit nastavnik j" d,rZut upoznati udenika na zadnjem
nastavnog rada.
ptolazna ocjena,
Ako se udeniku srednje skole nakon dopunskog nastavno gtadane zakljudi
godine' a najkasnije do 25'
udenik se upu6uje rru"poprurni ispit koj^i se odiavakrajem Skolske
kolovoza tekuie godine.
ravnatelj, a ocjena
Popravni ispit polaZe se pred ispitnim povjerenstvom koie imenuje
Skole'
por;er"nrt* je konadna. Nafinpolaganja popravnih ispita ureduje se statutom na mreZnim
te ih objavljuje
Termine odrLavaniipopravnih ispita oareaup nastavnidko vijeie
stranicama i oglasnoj plodi Skole'

3. PoPravni isPit

ilanak

117.

dva nastavna predmeta
Redovni udenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najvise
rada nije zakljudena prolama ocjena
ocjenom nedovoljan iil, , toj"*, t uton dopunskog
upu6uje se na polaganje popravnog ispita'

Udenicikojinakrajunastavnegodineimajuocjenunedovoljaniztriilivisenastavnih
predmeta, upu6uju se na ponavljanje runeda'
1' ovog dlanka
Na ponavlj anie ruzreda upu6uje se i udenik iz stavka
popravne isPite.

itanak

koji nije poloZio

118.

koje imenuje rarmatelj'
Popravni ispit polaZe se pred Ispitnim povjelelst-vom
teku6e godine.
Popravni i,piti.od,zu,aju se najkasnije do 2.5.. kolovoza
objavljuje na
poprav.ri_h ispita odreduje Nastavnidko vijeie te ih
Termine
"ci;*rJ"
mreZnim stranicama i oglasnoj plodi Skole'
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ilanak

119.

Ako udenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrduje se da je udenik iskoristio taj rok
i ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Udenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanlh razloga, obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita, izvijestiti Skolu o razlozima sprijedenosti. U protivnom
primjenjuje se stavak 1. ovog dlanka.
Udenik iz stavka 2. ovog dlanka koji je Skolu pravodobno izvjestio o razlozima
sprijedenosti, polaZe popravni ispit u zasebnom roku, kojeg odredi ravnatelj.

ilanak

120.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Popravni ispit polaZe se:
- pismeno i usmeno iz sljede6ih predmeta:
- hwatski jezik
- strani jezik
- matematika
- matematika u struci
- svi ostali strudni Predmeti
- samo pismeno iz sljededih predmeta:
- tehnidko crtanje
- tehnidko crtanje i dokumentiranje
- praktidnim radom popravni ispit polaZe se iz:
- Praktidne nastave
- tjelesne i zdravstvene kulture
ispita traje najdulje 30 minuta'
Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta. usmeni dio

dhnak 121.

imenuje tri dlana i to:
u povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj
predmeta i razrednika.
predmetnog nastavnika, nasturniki istog-ilf srodnog
predmeta ili da je
U sludaju da u Skoli ne postojf A*gi t urirrnik- istog ili srodnog
odsutan s posla na dan
jedini nastavnik istog ili srodnog predmedili razrednik op.*d*o
toga dana naznadene osobe angazirane na
odrZavanja popravnog ispita, odnosno ako su
dlanovi povjerenstva za popravni ispit
drugim pedagoSkim poslovima Gamje planiranim),
rno[, Uiii i arugi dlanovi Nastavnidkog vije6a'
j
Povj erenstvo u pravilu donosi ocj enu ednoglasno'
ocjena. se donosi ve6inom
Ukoliko povjerenstvo ne moZe O*i:",i ocjJnu-jednoglasno,
s"eia=" iLu p.uro na izdvojeno misljenje
glasova, a dlan povjerenstva.koji , o"i"rrorn ryj"
Povjerenstva.
foje se unosi u zapisnik. Zapisnik potpisuju svi .lanovi je
pr"a.;.arrit pori.t.n.tra duZan neposredno priopciti udeniku'
Donesenu
povjeienstva udenik ne moZe iziaviti
";F";
Ocjena povjerenstva je konadna. Protiv ocjene
novim povjerenstvom'
Zalbu, odnosno taiitipolaganje ispita pred
,,u ponavljanje razreda' ukoliko se
Udenik koji nije poloZio poprajrni ispit upueujl '"
ne utvrdi da gubi status udenika'

tlanakl22-

razloga ne pristupi.popfavnom ispitu
Ako udenik zbog bolesti ili drugog opravdanog
Skolu, Skoh mu je duZna omoguditi
u propisano-.of.*, o J"i.,;" pr"tfroi#of,avijestio
ispitu
ko3"g nije bio u mogu6nosti pristupio
polaganje ispita oui.oopi"rt-ani<a ,*togurUog
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4. Predmetni ili razredni ispit

ilanak 123.
Udenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohadati nastavu i biti

ocijenjen iz jednog ili viSe predmeta, polaie predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozimaiz stavka 1. ovog dlanka smatraju se:
- bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,
- obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
- iskljudenje udenika iz Skole,
- raznasportska natjecanja vrhunskih sporta5a ili nastupi istaknutih umjetnika,
- drugi razlogkoji Nastavnidko vijede ocijeni opravdanim'
1. ovog 6lanka podnosi zahtjev Nastavnidkom vije6u, putem
Udenik i,
"Ituriu
zdravstvene ustanove'
protokola, a opravdanost svog zahtievadokazuje uvjerenjem nadleZne
ustanova kada su u pitanju
kada su razloziutvrdeni u podstautu 1., te potvrdama nadleZnih
ruzlozi iz podstavkaZ. i3.
kada iz optavdanih ili
Udenik moZe biti upu(en na polaganje predmetnog ispita
predmeta 30% ili viSe nastavnih sati od
neopravdanih razloga izostane , .rurOrr. p{"Ainog
ploga,nom za odredeni predmet i ako zbog
broja sati propisanii' vaLe1imnastavnim pi*o* i
velikog broja-izostanaka nije mogao biti ocijenjen'
Nastavni6ko
na lredmetni ispit iz stavka 4. ovog dlanka donosi
odluku
" "prei"*:u
vije6e na obrazloL.ri pel"atog predmetnog nastavnika

ilanak

124.

vije6a polagati i
razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavnidkog
, kradem od ProPisanog ili usPoredo
daroviti udenici koji zavr3avaju Skolu u vremenu
svladavaju joS jedan obrazovni program'
Predmetni

ili

ilanak

125.

dlanak

126.

s pravom polaganja
Udenik kojemu je izredena oago:"u *:Lra iskljudeniaizSkole
je
i na narin koji propisan zakonom i ovim
razrednog ispita, razredni ispit polaZe , ;;;t"pk"
navesti da je i dalje duZan pohadati nastavu
statutom, ali mu se u rjesenju o iskljudeij" -o,u
dio ili
nastavu, te predmeia koji imaju praktidni
tjelesne i zdravstve.rrlur*., prattie.ru

laboratorij ske vj eZbe-

pravilu l5 dana prtle
predmetni ili razredni ispit polaze se u jednom ispitnom roku, u
zavr5etka nastavne godine'
pojedinadno moZe trajati najdulje 15
Predmetni ili razredni ispit za svakog udenika
dana.

VrijemepolaganjaodredujeNastarrnidkovije6enaprijedlogravnatelja.
koji onemogudavaju polaganje
Ukoliko postoje opravdani razlizikoji onanog"e*uj"
odiedit 6e naknadno wijeme polaganja
na kraju nastavne godine, Nastavnid'ko ,ij.et
uvaZavaj u6 i te r azlo ge'
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tlanakl2T.
Predmetni ispit polaie se pred odgovaraju6im predmetnim nastavnikom.
Uienik ili roditelj koji nije zadovoljan zakljuienom ocjenom iz predmetnog ispita ima
pravo
u roku od dva (2) dana od zakljuiene ocjene podnijeti zrhtiev Nastavniikom vijedu radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom. Zahitiev se podnosi putem protokola Skole.
Potaganje ispita iz stavka 2. ovoga Ilanka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podno5enja zahtjeva.
itazredni ispit polaZe se pred povjerenstvom od tri ilana koje imenuje Nastavnilko
vijede, , ,".turo, predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik
je jedini
U stuialu aa u Stroti ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da
posla
na
dan
nastaviik istog ili srodnog piedmeta ili razrednik opravdano odsutan s
na
odrZavanja razrednog ispita, odnosno ako su toga dana naznaiene osobe angaZirane
drugim pedago5kim i'osl,ovima (ranije planiranim), ilanovi povjerenstvazarazredni
ispii mogu biti i drugi ilanovi Nastavniikog vijeda'
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno'
se donosi vedinom
Ukotit<o povjerenstvo ne moie doniieti ocienu jednoglasno, ociena
pravo na izdvojeno
glasova, u ff"" povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima
Povjerenstva'
LiStlenle koje se unosi u zapisnik Zapisnik potpisuju svi ilanovi
uieniku i
priop6iti
je
neposredno
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenswa auian
ocjena povjerenstva je konaina'
jednom danu'
Uienik ne moie polagati vi5e od 3 (tri) predmeta u

ilanak

128.

opravdanog tazloga ne PristuPi
Udeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugog
polaganje isPita nakon Prestanka
predmetnom ili raziednom ispitu, ravnatelj treba osigurati
iazloga sprijedenosti pristupanju ispitu'
5. Razlikovni i doPunski isPiti

dhnak 129.

'r^\

-.*'},T?:j1i:1fr*;H::J"lffiupisuju
prosram

u skoru, pretazeti iz obrazovnog

obrazovanja, kao i udenici koji su zavrsli
rada' stedi
u to;iZ"t", u skladu s potrebama trZista
obrazovni program u trajar{u;;igodine,
ili polaganjem ispita,
visu razinu kvalifikacije nastavljanjJm obrazorranja
udenici koji polaZu prekvalifikacije, .

l3:ffi?3i,Ti"f"ffi'#T}11i'5tf*:,

I'i"ili[iln;":
;jll3ffi;ri;#'i i1,13ffi
,::lliilyl,lffinitl*ffi'ffi
rjesenju
prema
iz inozemstva, koji polazu ispite

"

Nastavnidko vije6e, osim za udenike

Ministarstva'

jednom
{anu
ik ne moZe poragati vise od tri predmeta u
izdaje rjeSenje svakom udeniku
ravnatelj"skole
vije6a
Naiwniekog
Temeljem odluke
Pojedinadno'
razlikovne ispite u ostavljenom roku'
Ukoliko udenik ne poloZi dopunske, odnosno
Skolskoi godini mo6i 6e upisati isti
i
svjeiodZbu
razrJdnu
steei
mo6i
ne6e
udenik
"-Jij"a"eoj uz obvezu polaganja dopunskih'
razreddrugi put u istom ili drugomobtu'o"o*;;"gt;"
odnosno razlikovnih Predmeta'

4l

6.lzrada i obrana zavr5nog rada

ilanak 130.
Srednje obrazovanje udenika zavr5ava se izradom i obranom zavr5nog rada u
organizaciji i provedbi Skole, po postupku, uvjetima i nadinu koji propi5e ministar.

XII.

MJERE POTICANJA I PEDAGOSKE MJERE
L. Pohvale

i nagrade

ilanak

131.

Udenici koji se istidu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju, te aktivnostima
St<oti i izvannje mogu biti pohvaljeni i nagradeni.
Cilj pohvalainagradaje poticanje udenika u ostvarivanju dobrih reanltata i isticanju.
Pohvale i nagrade mogu predlagati udenici, nastavnici, strudni suradnici, strudna
tijela Skole,
izvanSkole.
pravne
osobe
i
te fizidke
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinadno, skupno i sl.

ilanak

132.

Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale),povelje,priznanja, plakete, diplome i sl.
- usmene Pohvale,

-piznartjauoblikumedalj4prigodnihznalaka,pokalaisl.

dhnak 133.
Nagrade su:
- knjige, umjetnine, albumi, fotografrje i sl';
. . .v, stvaranje,
- ,ponrti reliviziti, alati i pribor za udenje i rad, pribor za umjetnidko
glazbeni instrument i sl.
- novdane nagrade.
ilanak 134.
Pohvale i nagrade udenicima izridu:
- usmenu Pohvalu razrednik
- pisanu pohvalu daje Razredno vijeie
- nagradu dodjeljuje Nastavnidko vijede

itanak

135.

o pohvalama i nagradama skola vodi posebnu evidenciju.
dokumente o udenicima
lzredene pohvale i dodijeljene nagrade otit3"zit 6e se u trajne
posebnom aktu ministra'
( matidna knjiga ili druga matiena dokumentacija) prema

ilanak

136.

skole (posebni fortd za
sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom
nagrade udenicima) za tekudu Skolsku godinu'
42

tlanak

137.

PobliZe odredbe i o kriterijima i nadinu i postupku pohvaljivanja i nagradivanja donosi
Skolski odbor na prijedlog Nastavnidkog vije6a.

2. Pedagolke mjere

ilanak 138.
Pedago5ke mjere zbog povreda duZnosti, neispunjavanja obveza i nasilniikog pona5anja
u srednjoj 5koli su opomena, ukor, opomena pred iskljuienje i iskljuienje iz srednje
5kole.
Pedago5ke mjere izriiu se za tekudu Skolsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu
Skolu koja vrijedi do kraja osnovnoSkolskog obrazovanja.
Uienik koji je iskljuien ima pravo polagati razredni ispit.
Opomena, ukor, strogi ukor i opomena pred iskljuienje su mjere upozorenja koje se ne
izriiu u upravnom postupku. PedagoSku mjeru opomene izriie razrednik, ukora
razredno vijede, strogog ukora izriEe uliteljsko vijede, a opomene pred iskljuienje izriie
nastavniiko vijede. Na izreiene mjere uienik ili roditelj moil,e podnijeti prigovor
ravnatelju Skole u roku od osam dana od dana izricanja.
Ravnatelj rje5enjem odluiuje o pedago5koj mjeri preseljenja u drugu Skolu na temelju
prijedloga uiiteljskog vije6a, a o pedago5koj mjeri iskljuienja iz Skole na temelju
prijedloga nastavniikog vijeda. O Zalbi protiv rje5enja odluiuje Ministarstvo.
Ravnatelj mol,e rje5enjem privremeno udaljiti uienika iz odgojno-obrazovnog procesa
do donolenja odluke o izricanju pedago5ke mjere, ali ne duie od osam dana, o iemu je
duian pisanim putem izvijestiti roditelja i nadleZni centar za socijalnu skrb- Protiv
rje5enja o privremenom udaljenju ne moZe se izjaviti Lalbarved se moZ,e pokrenuti
,.prrroi spor tuibom kod nadleinog upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave
rje5enja.
$Lr" su duine provoditi pedagolke mjere, uvaZavajudi uienikovo psihofiziiko stanje i
njegovu dob, te utvrditi sve okolnosti koje utjeiu na njegov razvoj.
u sludaju promjene ponasanja uienika izreiena pedagoSka mjera iz stavka 4. ovoga
dlanka moie se ukinuti.
pedago5ke mjere izridu se sukladno odredbama Zakonao odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i sre-dnjoj Skoli i Pravilnika o kriterijimazainicarrie pedago$kih mjera'
prije iziicanja pedago5ke mjere udeniku se mora omogu6iti savjetovanje s odgojnoza
obrazovnim radnikom te izjasnjavanje o dinjenicama i okolnostima koje suvaine
ili skrbnik mora biti
dono5enje odluke o opravdanoiti iz.ican;a pedago5ke mjer9, a roditelj
prikupljenim
informacija
informiran o neprihvatljivom pona5anju, nudi.ru prikupljanja
informacijama koje su vaZne za dono5enje odluke o izricanju pedago5ke mjere-'
udenik
Udeniku se moZe izre[pedago5ta mjera ibezizjalniavanja udenika ako se
(ili
izridito
osobe
bez opravdanoga razlogane odazove pozivu razrednika ili druge ovla5tene
ako se
izjavi dase ne Ieli oditivati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno
roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.

dlanak 139.
pedago5ku mjeru iskljudenja iz Skole izile ravnatelj rje5enjem na temelju prijedloga
Pravilnika o
Nastavnidkog-vijeda, p."*, k it"ri;1ma i na nadin propisanim odredbama
u osnovnoj i
kriterijima ,iirA"*rilpedago5kih mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju
srednjoj Skoli.
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Pedago5ka mjera iskljudenja iz Skole ne moZe se izre6i ako prethodno udeniku nije
izre(ena neka od blaZihpedagoSkih mjera.
Iznimno od stavka 2. ovogadlanka pedago5ka mjera iskljudenja iz Skole moZe se
izreci i bez prethodnog izricanja blaZih pedago5kih mjera samo za neko osobito tesko
neprihvatlj ivo pona5anj e.
Na pokretanje postupka, vodenje postupka i dono5enje rjesenja o pedago5koj mjeri
iskljudenja iz Skole primjenjuju se odredbe Zakonao opiem upravnom postupku.
U postupku izicanjapedago5ke mjere iskljudenja iz Skole, Skola suraduje s Centrom
za socijalnu skrb o demu brigu vodi strudna sluZba Skole.

elanak 140.
Rjesenje o iskljudenju udenika iz Skole dostavlja se udeniku, odnosno njegovom
roditelju ili skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana dono5enja.
U rje5enju o iskljudenju udenika iz Skole mora biti naputak da udenik ima pravo
polagati razredni ispit u ovoj ili drugoj Sko[ ko3a izvodi isti program.
Razredni ispit polaZe u postupku i na nadin koji je propisan zakonom i ovim
Statutom.
U Rje5enju o iskljudenju mora se navesti da je udenik i dalje duZan pohadati nastavu
delesne i zdravstvene kulture, praktidnu nastavu te predmete koji imaju praktidni dio ili
laboratorij ske vj eZbe.

ilanak

141.

Pojedinaini akti kojim se izriie pedago5ka mjera mora sadriavati uputu o
pravnom lijeku.
Na izreienu pedago5ku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred
iskljuienje uienik odnosno roditelj uienika moZe podnijeti prigovor ravnatelju Skole u
roku od 8 dana od dana izricanja pedagoSke mjere.
Na izreienu pedagoSku mjeru iskljuienje iz Skole uienik odnosno roditelj uienika moLe
izjaviti Zalbu u roku od 15 dana od dana primitka rjelenja.
O ialbi iz stavka 3. ovog ilanka odluiuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

XIII.

RODITELJI I SKRBNICI

ilanak

142.

Radi Sto uspje5nijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Skoh suraduje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i izvje56ivanjem roditelja o udenikovim postignudima
te na drugi primjeren nadin.
Roditelj uienika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadrZajima obuhvadenima
nastavnim planom i programom i Skolskim kurikulumom objavljenim na mreZnim
stranicama Skole: obveznim i izbornim nastavnim predmetima, metlupredmetnim i/ili
interdisciplinarnim sadriajima 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-obrazovanog standarda.
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itanak

143.

skola saziva op6e, razredne i roditeljske sastanke razrednog
odjera.
op6i i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijektm nastavne
godine.

ilanak

144.

ilanak

145.

ilanak

146.

ilanak

147.

Roditelji odnosno skrbnici odgovomi su za udenikovo redovito pohadanje
nastave i
duini su izostanke udenika pravodobnt opravdavati.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su skrbiti o ponasanju udenika izvan
Skole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Skoh naaoknaditi stetu koju
udenik udini za
vrijeme boravka u Skoli, na izletu ili ekskurziji u skladu s
op6im propisima obveznog prava.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su ispunjavati svoje obveze prema Skor
koie se
odnose na ostvarivanje nastavnog plana i progiama. ostale
obr"r".odit"lji odnosno skrbnici
mogu preuzimati u dogovoru sa Skolom.
U skladu s odlukom Skolskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju
sredstava koja se
odnose na troskove: popravka knjiga oiteienih ru rrl".rr" posudbe,
Skolskih izletai
ekskurzija, priredaba i natjecanja, oste6enja namjestaja i ostale i111ouil;
sk;i"l ar.
1. Vijede

x.

Skole.

roditelja

U Stoti se ustrojava Vije6e roditelja.
Vije6e roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja udenika razrednih
odjela

Roditelji udenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na
podetku Skolske godine biraju za tekudu Skolsku godinu jednog predstavnika
u Vijeie
roditelja Skole.
Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga dlanka obavlja se
glasaovanjem na sastanku razrednog odjela.Glasovanje je javno, dizanJem
ruku.
Za dlana vije6a roditelja izabran je predstavnik roditelja toji je dobio najve6i broj
glasova prisutnih roditelj a.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odj ela.
Za dlana Vije6a roditelja ne moZe se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da Zivi sa
svojim djetetom, koja je li5ena prava na roditeljsku skrt," lojoj je zabran;eno da se
neovlaSteno pribliZava djetetu s kojim ne Zivi ili kojoj je izredeii prekrsajna
sankcija za
za5titu od nasilja u obitelji.

ilanak

148.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeie roditelja s imenom
izabtanog roditelja razrednici su duZni u roku do tri dana od izbora dostaviti ravnatelju
posredstvom strudnog suradnika: pedagoga/psihologa.
Ravnatelj saziva konstituirajudu sjednicu Vije6a roditelja i njome rukovodi do izbora
predsj ednik a i zamj enika predsj ednika V ij e6a roditelj a.
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tlanak 149.
Na konstituiraju6oj sjednici potvrduje se mandat izabranih dlanova Vijeda roditelja i
bira predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeda roditelja.
Vijeie roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeia.
Do izbora predsjednika Vije6a, radom Vijeda rukovodi ravnatelj Skole.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vije6a biraju se javnim glasovanjem. Glasovanje
je javno, dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabranje roditelj koji je dobio najvedi broj
glasova prisutnih dlanova Vijeda.

ilanak

150.

Mandat dlanova Vije6a roditelja traje dok traje Skolovanje njihove djece u Skoh.
Roditelju prestaje dlanstvo u Vijedu roditelja:
- ako sam zatrali razrjeSenje,
- ako njegovom djetetu prestane status redovnog udenika Skole,
- ako tako odlude roditelji udenika razrednog odjela diji je izabrani predstavnik.
U sludaju prijevremenog prestanka mandata dlana Vije6a roditelja, imenuje se novi
dlan na nadin utvrden dlankom 50. stavak 3.,4. i 5. ovoga Statuta.
Podetkom Skolske godine dlanstvo u Vijedu roditelja popunjava se predstavnicima
roditelja udenika prvih razreda.

itanak

151.

Vijece radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
Vije6e roditelja raspravlja o pitanjima znadajnim za Livot i rad Skole te daje mi5ljenja
i prijedloge:
- u svezi s donoSenjem i provodenjem Skolskog kurikuluma i godiSnjeg plana i
programa rada,
Etidkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kudnog reda,
- razmatra prituZbe roditelja uvezi s odgojno-obrazovnim radom,
- predlaie mjere za unapredenje odgojno-obrazovnog rada,
- raspravlja i o drugim pitanjima znatajnimza radSkole.
Odluke se donose ve6inom glasova prisutnih dlanova Vijeia.

ilanak 152.
O radu Vijeda roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi dlan vijeda kojega odredi predsjednik.
U radu Vijeia roditelja obvezno sudjeluje strudni suradnik-pedagoy'psiholog, a mogu
sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeda ali bez prava
odludivanja.
Pedagog/psiholog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad Vije6a roditelja.

XIV.

RADNIdKO VIJECE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA

ilanak

153.

Utemeljenje sindikata u Skoli je slobodno.
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Skolu 6e osigurati sindikatu prostor, sredstva zaradi druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, op6im aktima Skole, kolektivnim ugovorima i
sporazumima koje je sklopila.

ilanak

154.

U Stoli radnici mogu utemeljiti radnidko vijede sukladno odredbama Zakonao radu i
Pravilnika o prwodenju izbora za radnidko vijede.
Ako u Skoli nije utemeljeno radnidko vije6e sindikalni povjerenik moZe preuzeti
funkciju radnidkog vijede o demu je dulanpisano izvjestiti ravnatelja.
Ako u Skoli djeluje vi5e sindikata, oni se mogu medusobno sporazumjeti o
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji 6e imati pravo i obveze radnidkog
vijeie te su se o preuzimanju funkcije radnidkog vljetaduZni oditovati pisanim putem
ravnatelju Skole.
Ako sindikati ne postignu sporivum o tome koji 6e sindikat preuzeti funkciju
radnidkog vijeie, provest 6e se izbori za radnidko vije6e u skladu sa odredbamazakona o radu
te Pravilnika iz stavka 1. ovog dlanka.

dhnak

155.

Skup radnika dine svi radnici zaposleni u Skoli.
Skup radnika saziva radnidko vijede ili sindikalni povjerenik s ovlastima radnidkog
vije6a uz prethodno savjetovanje s ravnateljem, vode6i pri tome raduna da se odabirom
vremena i mjesta odrZavanja skupa radnika ne remeti redovito obavljanje djelatnosti Skole.
Ako u Skoli nije utemeljeno radnidko vije6e ili nema sindikalnog povjerenika s
ovlastima radnidkog vije6a, skup radnikamoLe sazvati ravnatelj.
Kada je u SkoH utemeljeno radnidko vijede, ravnatelj moZe sazvati skup radnika ne
osporavajudi radnidkom vijedu pravo na sazivanje skupa radnika i vode6i raduna da se time ne
ogranidavaj u ovlasti radnidkog vij eia.
Kod postupanja prema stavku 4. ovog dlanka, ravnatelj je duZan savjetovati se s
radnidkim vije6em.

XV.

JAVNOST RADA

dhnak 156.
Rad Skole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvje56ivanjem radnika, udenika i roditelja,
- podno5enjem izvjeS6a ovlaStenim upravnim tijelima i osnivadu o rezultatima
odgojnoobrazovnog rada,
- podno5enjem financij skih izvje56a,
- priop6enjima o odrZavanju sjednica tijela upravlja.tja i strudnih tijela,
- objavljivanjem opiih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obveza javnosti rada Skole provodi se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup
informacij am a i Zakona o za5titi osobnih podataka.
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XVL

POSLO\TNA TAJNA

ilanak

157.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
podaci sadrZani u molbama, zahtjevima i prijedlozima gradana i pravnih osoba

fffi::'1"?fa:ni

u postupku zastite dostojanstva radnika,
podaci sadrZani u prilozima uz molbe, ialbe, zahtjeve i prijedloge,
podaci o poslovnim rezultatima Skole,
podaci o udenicima socijalno-moralne naravi,

tajna odredeni zakonom i drugim propisima

ili koje kao

;*X:ffi:?i;;1il#slovna
itanak

158.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duZni su duvati svi radnici
Skole, bez obzirana koji su nadin saznali za te podatke ili isprave
Obveza duvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Skoli.

ilanak

159.
Obvezaduvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i

upravnom postupku.

Clanak 160.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom moZe nadleZnom tijelu priopditi
ravnatelj ili osoba koju on za to ovlasti.

XVII. ZASTITA OKOLISA I POTROS.IdA
itanak

161.

thnak

162.

Radnici Skole imaju pravo i duZnost osigurati uvjete za Euvarrje i razvoi 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.
Zafitita dovjekova okoli5a razumijeva zajednidko djelovanje radnika Skole, udenika i
gradana na dijem podrudju Skoh djeluje.
Nastavnici su duZni neprestano obrazovati udenike u svezi s duvanjem
dovjekova okoli5a, odnosno u svezi s obvezam4 pravima i za5titom potro5ada.

ilanak

i

za5titom

163.

Program rada Skole u provodenju zaStite dovjekova okoli5a i za5tite potro5ada sastavni
je dio godi5njeg plana i programa rada Skole.
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xv[I.

IMovINA Sroln I FINANCIJSKo posLovANJE
tlanak

164.

Imovinu Skole dine nekretnine, pokretnine, potraZivanja i novac. O imovini Skole
duZni su se skrbiti svi radnici Skote.

thnak

165.

Skola kao proradunski korisnik Splitsko-dalmatinske Zupanije obavlja poslove izrade i
izvr5avanja proradunskog radunovodstva te druge zadade u vezi s zaduZivanjem i
upravljanjem imovinom koja je u njezinoj nadleZnosti.

dlanak

166.

Za obavljanje djelatnosti Skola osigurava sredstva iz drLavnogproraduna, proraduna
Zupanije,od roditelja udenika, te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti rasporeduju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Skole ravnatelj je ovlaSten i odgovoran:
- za zakonitost, udinkovitost, svrhovitost i za ekonomidno raspolaganje proradunskim
sredstvima
- zaplaniranje i izvrSavanje dijela proraduna,
- za ustroj te zakonito i pravilno vodenje proradunskog radunovodstva.

ilanak

167.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Skola odgovara cjelokupnom svojom
imovinom.
Promet novdanih sredstava Skole obavlja se preko jedinstvenog Ziro-raduna.
ilanak

168.

GodiSnji i polugodiSnji obradun financijskog plana za proteklu godinu donosi Skotsti
odbor.
Godi5nji i polugodi5nji obradun iz stavka 1. ovog dlanka te ostala financijska izvje56a
ravnatelj je duZan pravodobno dostaviti ovla5tenom ministarstvu i tijelu jedinice lokalne
sulmouprave.

ilanak

169.

Ako Skola na kraju kalendarske godine ostuari dobit, tu 6e dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivadkim aktom.
Ako Skola na kraju kalendarske godine iskaZe gubitak u financijskom poslovanju,
gubitak 6e se pokriti u skladu s odlukom osnivada.
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XIX.

RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

ilanak

170.

Stolsti odbor, Nastavnidko vije6e, Razredno vije6e, Vijeie roditelja i Vijede udenika
(u daljnjem tekstu: Vijede) rade na sjednicama.
Sjednice vije6a odrZavaju se prema potrebi.
Pravo nazodnosti na sjednici vije6a imaju dlanovi vijeda, ravnatelj i osobe koje
predsjednik vijeda pozove na sjednicu.
Sjednice vijeia odrZavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godi5njim planom i
programom rada Skole.

dlanak

171.

Rad kolegijalnih tijela na sjednici ureduje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.
Odredbe poslovnika iz stavka l. ovog dlanka odnose se i na rad radnih tijela i
povjerenstava koja se osnivaju prema odredbama ovog statuta.

XX.

OPCI I POJEDINAdNI AKTI SXOIN

ilanak 172.
Op6i akti Skole su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opii nadin
ureduju odnosi u Skoli.

thnak

173.

Pored Statuta Skola ima ove opie akte:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o obrazovanju odraslih,
- Pravilnik o zaStiti na tadu,
- Pravilnik o za5titi odpoLara,
- Pravilnik o radu Skolske knjiZnice,
- Poslovnik o radu Skolskog odbora,
- Poslovnik o radu strudnih i drugih tijela,
- Pravilnik o radunovodstveno- financij skom po s lovanj u,
- Pravilnik o za5titi arhivskog i registraturnog gradiva
- Kuini red,
- Etidki kodeks nepo srednih nositelj a od goj no-ob razov ne
- ostale op6e akte.

thnak

dj elatno

sti

174.

Inicijativu za dono5enje op6ih akata, njihovih izmjena i dopuna mohe dati svaki dlan
Skokkog odbora te strudna tijela, Vije6e udenika i Vijeie roditelja prema prirodi akta.

ilanak

175.

Op6i akti objavljuju se na oglasnoj plodi Skole.
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op6i akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj plodi, ako
pojedinim aktom nije odreden kra6i rok njegova stupanja na snagu.
Op6i akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao
dan podetka primjene odreden neki kasniji dan.

ilanak

176.

Tajnik Skole duZan je radniku Skole, roditelju ili udeniku koji ima pravni interes,
omoguditi uvid u op6e akte ili njihovu kra6u uporabu.
OpCi akti ne mogu se iznositi izvan prostora Skole.

ilanak 177.
Pojedinadne akte kojima se odluduje o pojedinim pravima i obvezama udenika i
radnika, donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinadni akti stupaju na snagu i izvrsavaju se nakon donosenja, osim ako
nrovodenje tih akata nije uvjetovano konadno5du akta, nastupom odredenih dnjenica ili
:
istekom odredenog roka.

XXI. NADZOR

itanak 178.
Nadzor nad zakonitoSiu rada i op6ih akata Skole obavlja ured
drZavne uprave za
obrazovanje i sport sukladno zakonskim odredbama

ilanak

179.

Inspekcijski nadzor u SkoU obavlja prowjetna inspekcija u skladu
s posebnim
zakonom.

itanak 180.
Nadzor nad strudnim radom Skole obavljaju tijela odredena zakonom
odnosno
drugim propisima.

ilanak l8t.

Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja
Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, osnivad i druge nadleZne institucile i sluzbe sukladno
zakonskim

odredbama.

5t

XX[.

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

ilanak

182.

Opdi akti trebaju biti usklaileni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim
odredbama.
Do donoSenja opdih akata iz stavka l. ovog dlanka primjenjuju se odredbe
postojeiih op6ih akata koje nisu u suprotnosti s ovim statutom.

ilanak

183.

Statut Skole donosi Stohki odbor po dobivenoj prethodnoj suglasnosti osnivada.
Izmjene i dopuna Statuta obavljaju se kao u postupku
dono5enje.
^.,3"gouo
ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploei
Skole.
stupanjgl]Ia snagu ovoga statuta prestaje vaziti statut Industrijske Skole (KLASA: 01203 I t 9 -0 I / 0 1 ;UR.BRO l :21 8 1 -27 - 1 7 -0 I -3) oi OZ.O S
.ZO I 7 . godine.

KLASA:0 I 2-03 / t9-01 /01
URB ROJ:2 I 8 1 -27 - t9 -0 I -3
Split,

20t9.
Predsj ednik Skolskog odbora:

Srdan Doljanin, dipl. ing.

Na ovaj Statut osnivad je dao suglasnost Zakljudkom
Zupanijske skupstine

KLASA:

;UR.BROJ:

,od

Utvrduje se da je ovaj statut objavrjen na ograsnoj
prodi skole dana
godine te je tim danom stupio ni,rugu.

2019.

Ravnate[f:
Ivana Vojnovid, dipl. ing.
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Na temelju članka 54. stavka 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, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14,
7/17, 68/18.) Školski odbor SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Makarska
dana 28. siječnja 2019. god. donosi

PRIJEDLOG STATUTA
SREDNJE ŠKOLE FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
MAKARSKA
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 SŠ fra Andrije Kačića Miošića,
Makarska (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 upisa (MBS 3805689) 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 slijednik Centra usmjerenog obrazovanja „Toni Andrijašević“ Makarska
osnovane odlukom Skupštine općine Makarska KLASA: 021-05/91-07/74;URBROJ:
2147-01-91-1 od 19. srpnja 1991. god.
Članak 4.
Naziv Škole je Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića.
Sjedište Škole je u Makarskoj.
Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu travnju, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
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. 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 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 Nastavničkog 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 od tri dana od dana donošenja.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje školske spreme u
gimnazijama:
- općoj i
- jezičnoj,
te stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija potrebnih
tržištu rada, za daljnje obrazovanje te cjeloživotno učenje, a u funkciji osobnog razvoja
te gospodarskog i općeg razvoja društva za zanimanje:
- ekonomist
- hotelijersko-turistički tehničar
Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe:
- opća gimnazija
- ekonomist
- hotelijersko-turistički tehničar
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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 srednjeg školstva te drugim posebnim propisima.
Školski kurikulum i godišnji plan i program 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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje
Članak 14.
U skladu s odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju Škola je dužna provoditi
samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća ključna područja:
- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podrška učenju,
- postignuća polaznika,
- materijalni uvjeti i ljudski potencijali,
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- profesionalni razvoj zaposlenika,
- međuljudski odnosi u ustanovi za strukovno obrazovanje,
- rukovođenje i upravljanje
- suradnja s ostalim dionicima.
Vanjsko vrednovanje obavlja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Članak 15.
Samovrednovanje ustanove za strukovno obrazovanje prati i vrednuje Povjerenstvo za
kvalitetu, kojega imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam (7) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda polaznika,
- 1 člana iz reda roditelja
Članove iz reda nastavnika koji predaju u strukovnim programima i stručnih suradnika
Škole, predlaže Nastavničko vijeće na sjednici javnim glasovanjem. Jednog člana iz
reda polaznika strukovnih programa predlaže Vijeće učenika, a jednog člana iz reda
roditelja čija su djeca polaznici strukovnih programa predlaže Vijeće roditelja javnim
glasovanjem.

Organizacija rada
Članak 16.
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 srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 17.
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 18.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja.
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Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 19.
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 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.
Školska zadruga
Članak 21.
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 22.
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 23.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 24.
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.
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Školska knjižnica
Članak 25.
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 26.
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 27.
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 28.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor
nakon rasprave na Nastavničkom 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
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-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 29.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
u Školi nakon rasprave na Nastavničkom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Školski odbor
Članak 30.
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 :
Nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i
stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 31.
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 nastavnika i stručnih suradnika
Članak 32.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijeće iz reda nastavnika i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko 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.
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Članak 33.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 34.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu 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.
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
Nastavničkog 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, 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 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.
Nastavničko 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 Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora
utvrđuje se koja će dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika Nastavničko vijeće
odlukom imenovati u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 38.
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Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja
u Školski odbor.
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 4. 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.
Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
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.
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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

10

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.
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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.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 53.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 30. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka
1. ili 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 31. do 38. ovoga statuta za
članove Školskog odbora koja imenuju Nastavničko 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 54.
Člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika, iz reda roditelja i iz reda
radnika razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku 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 nastavnika 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
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 nastavnika i stručnih suradnika
može dati najmanje desetina članova Nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje
člana Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova
Vijeća roditelja.
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Raspuštanje Školskog odbora i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 55.
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 56.
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 57.
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 Nastavničkog 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
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- odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost od
100.000,00 kuna 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
Nužni uvjeti za imenovanje ravnatelja
Članak 58.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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.
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 3 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, 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) od dana objave natječaja uz
obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja-ne otvarati“, uputu za kandidate koji se
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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 60.
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 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 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 62.
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.
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Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine, iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod.
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 Nastavničkom
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 na Nastavničkom 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.

Članak 65.
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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
kojeg Nastavničko 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, Nastavničko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Kandidati se pisanim putem obavještavaju i pozivaju predstaviti program rada za
mandatno razdoblje.
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Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela
kojima isti predstavlja.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 8. 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
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 8. i
9. 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.
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Školski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
Odluka o imenovanju ravnatelja dostavlja se ministru na davanje 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 68.
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 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 69 .
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 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
nastavnika odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
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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 nastavnika 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 71.
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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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
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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, nastavnika , 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 nastavnika 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 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.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
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 sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

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,
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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 75.
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 74. 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 74. 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.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
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 74. 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 74.
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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Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz
redova nastavnika 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 obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj
ustanovi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 84.
Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 85.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici,, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Nastavničko 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 ili 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,
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- 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 86.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 nastavnika određenog nastavnog predmeta ili
razrednika utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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 87.
Na sjednicama Nastavničkog 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 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
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
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Članak 89.
Nastavnici, 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 srednjoškolskog
odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 90.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju
u najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Nastavnici, 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 91.
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 92.
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 93.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja za upis učenika u prvi razred u
skladu s odlukom o upisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama
Škole i osnivača.
Prijave i upis u prvi razred provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
Članak 94.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do dana
upisa.
Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života do
dana upisa uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz
odobrenje Ministarstva.
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Članak 95.
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 96.
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 odnosno 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 97.
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 Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom 1.
ovog članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom upisanog
obrazovnog programa odlučuje Nastavničko vijeće koje može utvrditi razlikovne i
dopunske ispite, njihov sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
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 98.
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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,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,
-učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka od
godine dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
upisanoga obrazovnog programa.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.

Prava i obveze 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 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, nastavnicima
i drugim
radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute 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 100.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
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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 tijelo na način kako je
propisao ministar
Izostanak učenika s nastave
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:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
–Nastavničko 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 nastavniku 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 Nastavničkom 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 103.
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 102. ovog statuta te stavcima 1.
i 2. ovog članka.
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Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 102. 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 104.
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 105.
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 106.
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 Nastavničkom 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 Nastavničko vijeće. Povjerenstvo se u
pravilu sastoji od razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i
nastavnika 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 107.
Ispit iz članka 106. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog
dijela, o čemu odlučuje Nastavničko 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.
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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 108.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja
ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 109.
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 Nastavničko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog
ispita Nastavničko 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 107. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 110.
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 Nastavničko 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 nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda Škole učeniku 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
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Članak 111.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit
Članak 112.
Nastavničko 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 113.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit )
- člana Povjerenstva
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 114.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka
107. ovog statuta.
Članak 115.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit,
ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
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.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 117.
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
Nastavničko 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
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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 upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Nastavničkog vijeća, a
mogu polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
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, nastavnici, stručni suradnici, kolegijalna
tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu
dodjeljuje Nastavničko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika 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.
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.
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Vijeće učenika

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, a postupkom izbora
rukovodi razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 125.

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, 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 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 odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji
odnosno skrbnici 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 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 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 odgojnoobrazovnog standarda.
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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
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 130.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja
učenika svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 131.
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 132.
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 133.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole
Vijeća roditelja.

do izbora predsjednika

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 134.
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.
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Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća
roditelja na isti način.

Ovlasti Vijeća roditelja

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
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 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.
Sjednice Vijeća roditelja
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.
Članak 138.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina svih članova.
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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
nastavnici i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 139.
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 140.
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 141.
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.
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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 142.
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 143.
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 144.
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 145.
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.
Nastavnici su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.
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XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 146.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 147.
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 148.
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 149.
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 150.
Školski odbor, Nastavničko 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
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Opći akti

Članak 151.
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 152.
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 153.
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 154.
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 155.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 156.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu
sa zakonskim odredbama.
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Inspekcijski nadzor

Članak 157.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnim radom

Članak 158.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Financijski nadzor

Članak 159.
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 160.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 161.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana 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:

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2147-19-02-19-1
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STATUT

TEHNIČKE ŠKOLE ZA STROJARSTVO I
MEHATRONIKU, SPLIT

siječanj, 2019.
Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te čl.
98. Zakona o 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, 154/14,7/17 i 68/18), Školski odbor
Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, Split na sjednici održanoj dana
____________________________, a uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Splitsko-

dalmatinske županije, koja je dala Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta škole (donio je Izmjenu Statuta škole, a prema utvrđenom
prijedlogu Izmjena od__________________________________

PRIJEDLOG
STATUTA

TEHNIČKE ŠKOLE
ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište Tehničke škole za strojarstvo i
mehatroniku (u daljnjem tekstu: Škola), djelatnost, zastupanje i predstavljanje, odgovornost
za obveze, unutarnje ustrojstvo, uvjete i način obavljanja djelatnosti, prava i obveze
nastavnika i učenika, vođenje i upravljanje Školom, djelokrug i način rada stručnih tijela,
imovinu, opće akte, nadzor i javnost rada Škole, te druga pitanja od važnosti za obavljanje
djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i
odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 2.

(1)Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službu.

(2)Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod
Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj MBS: 060171364 i
upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

(3)Škola je pravni slijednik društveno pravne osobe Tehnički školski centar “Mirko
Dumanić” Split, osnovana Rješenjem o osnivanju Skupštine općine Split – Klasa: 021-05/9204/143, Ur. broj: 2181-01-01-92-9, od 17. rujna 1992.
Članak 3.
(1)Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Članak 4.

(1)Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao
javnu službe.
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(2)Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060171364 zajednički
elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti
i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo).

II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 5.
(1)Naziv škole je: TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU.
(2)Sjedište Škole je u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 23.
(3) Škola ima Dan škole koji se obilježava u mjesecu svibnju, a nadnevak se utvrđuje godišnjim
planom i programom rada.
Članak 6.
(1)Škola može mijenjati naziv i sjedište odlukom osnivača.
(2) Obveza je osnivača i ravnatelja Škole da dostave obavijesti Ministarstvu u slučaju statusnih
ili drugih promjena školske ustanove.
Članak 7.
(1)Naziv Škole mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište, kao i na drugim
objektima u kojima se obavlja njena djelatnost.
(2)Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

III. DJELATNOST ŠKOLE
Članak 8.
(1)Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja.

(2)Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje
stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja
strukovnog obrazovanja.

(3) 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
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odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima kojima se uređuje djelatnost
osnovnog i srednjeg školstva te drugim posebnim propisima.

Članak 9.
(1)Djelatnost odnosno program Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana
i programa, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole.
(2)Nastavnim planom i programom utvrđeni su zajednički općeobrazovni, posebni stručni i
fakultativni. U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i
programa, nalaze se i izborni predmeti koji su utvrđeni u okvirnim nastavnim planovima i
programima za pojedina zanimanja. Dalje, nastavni plan i program utvrđuje tjedni broj
nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvannastavne
aktivnosti. Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i izbornih predmeta.

(3)Školski kurikulum Škola donosi na temelju Nacionalnog kurikuluma, Strukovnog
kurikuluma i nastavnih planova i programa, kojeg donosi ministar znanosti i (u daljnjem
tekstu: Ministar). Školskim kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program
Škole o izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, 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
roditelja ili skrbnika i pribaviti njihovu pisanu suglasnost do 30. lipnja tekuće školske
godine.
(4)Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na
prijedlog ravnatelja i Nastavničkog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.

(5) Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje donosi ministar. Sektorski kurikulum i
strukovni kurikulum donosi ministar, na prijedlog Agencije nadležne za strukovno
obrazovanje(u daljnjem tekstu: Agencija). Kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje
(Škola) donosi najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine prije početka školske godine u
kojoj se počinje primjenjivati te u roku od 15 dana od dana donošenja kurikuluma ustanove
za strukovno obrazovanje dužna ga je dostaviti Agenciji, o čemu Agencija vodi evidenciju.

(6)Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji
ostvarivanja nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojnoobrazovnog rada Škole, te raspored rada i trajanja smjena. Godišnji plan i program donosi
se na temelju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, 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, nastavnika i stručnih suradnika, plan rada tajnika škole, 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.

(7) 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 svim pozitivno pravnim propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
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Članak 10.
(1)Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu u klasičnim u klasičnim i specijaliziranim učionicama, praktikumima,
labaratorijima te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godišnjem planu i programu
rada Škole te školskom kurikulumu. Programi se izvode putem predavanja, vježbi, praktične
nastave, seminara, terenske nastave i drugih suvremenih oblika rada prema nastavnom
planu i programu i školskom kurikulumu.
Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama (grupama) pri izvođenju strukovnih vježbi.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
(2)Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, čijim
završavanjem i obranom završnog rada, učenik stječe srednju stručnu spremu, u području
rada strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika, a za sljedeća zanimanja:
Područje strojarstva:
•

strojarski tehničar,

•

strojarsko tehnološki tehničar,

•

tehničar za energetiku,

•

tehničar za vozila i vozna sredstva,

•

tehničar za finomehaniku,

•

tehničar za strojeve i uređaje,

•

tehničar za obrađivačku tehniku,

•

računalni tehničar za strojarstvo

•

strojarski računalni tehničar

Područje brodogradnje:
• brodograđevni tehničar
Područje elektrotehnike:
•

tehničar za mehatroniku

(3) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.
Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku
godinu obrazovanja donosi Školski odbor, uz suglasnost Osnivača, a Škola je objavljuje u
natječaju za upis polaznika u prvi razred.
Škola učenika može potpuno ili djelomično osloboditi obveze plaćanja povećanih troškova
obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi Školski odbor na prijedlog
ravnatelja,te uz suglasnost Osnivača.
Članak 11.

(1)Škola ima odobrenje za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja odraslih za
slijedeće obrazovne programe:

5

Područje strojarstva:
•

strojarski tehničar,

•

strojarsko tehnološki tehničar,

•

tehničar za energetiku,
Područje brodogradnje:

•

brodograđevni tehničar.

Obrazovanje odraslih obuhvaća:
• programe za stjecanje srednje stručne spreme koji se izvode prema posebnom nastavnom
planu i programu,
• program prekvalifikacije,
• program usavršavanja.
(2)Obrazovanje iz stavka 1. ovog članka stječe se pohađanjem nastave ili konzultativno
– instruktivnom nastavom te polaganjem ispita sukladno posebnim nastavnim planovima i
programima koji moraju biti prilagođeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju i vještinama
polaznika. Razlikovne i dopunske ispite donosi Nastavničko vijeće, a na prijedlog Povjerenstva
kojeg imenuje ravnatelj. Navedeni ispiti izvode se na temelju nastavnog plana i programa koji
vrijede za redovite učenike.
Članak 12.
(1)Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.

U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.
Članak 13.

(1)Škola slijedeće poslove obavlja na osnovi javnih ovlasti:
- upis i ispis učenika iz Škole,

- organizira i izvodi nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada ,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika,

- vodi evidenciju o učeničkim postignućima,
- donosi pedagoške mjere,

- organizira predmetne i razredne ispite,
- izdaje javne isprave i druge potvrde,

- upisuje podatke u E-maticu – zajednički elektronski upisnik ustanova,

- učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu.
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Za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili
pokazuju interes za određeni nastavni predmet, Škola će organizirati dodatnu nastavu.
Nastavnici i stručni suradnici dopunsku odnosno dodatnu nastavu odrđuju u okviru
redovitog rada u skladu s Odlukom o tjednom i godišnjem rasporedu radnih zaduženja.
- i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim pod zakonskim aktima.

(2)O svim navedenim poslovima Škola vodi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
Članak 14.

(1)Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.

Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandat Povjerenstva za kvalitetu traje dvije (2) godine.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:

planiranje i programiranje rada,

poučavanje i podršku poučavanja,

postignuća učenika, odnosno polaznika,
materijalni uvjeti,
ljudski potencijal,

profesionalni razvoj zaposlenika,
međuljudski odnosi u Školi,
rukovođenje i upravljanje,

suradnja s ostalim dionicima.

(2)Provođenje samo vrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu
provođenja samo vrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 15.

(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 14. Statuta Škole imenuje Školski odbor na prijedlog
Nastavničkog vijeća, odnosno ravnatelja.
(2)Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
•
•
•
•

4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika,
1 člana iz reda roditelja.

(3)Članu Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status
redovnog učenika i traje do 31. kolovoza tekuće školske godinu u kojoj je prestao status
redovnog učenika u Školi.
(4)Članovima Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka
mandata Povjerenstva za kvalitetu.
(5)Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od 2 godine ako to:
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• sam zatraži,

• ako njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je predložilo.

(6)Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
(7)Člana iz reda dionika predlaže osnivač.

(8)Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.

(9)Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Članak 16.

(1)U Školi je organiziran Centar za nove tehnologije.

(2)Škola je dužna osigurati stručne i materijalne uvjete za provedbu praktične nastave i
vježbi za svoje učenike i odrasle polaznike, kao i za učenike i odrasle polaznike drugih
ustanova i vanjskih korisnika.
3)Škola je dužna u godišnjem planu i programu rada, odnosno školskom kurikulumu,
planirati pružanje usluga iz stavka 1. ovog članka.
(4)Škola može imati voditelja Centra za nove tehnologije, sukladno zakonu.

(5)Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split imenovana je domaćinom Centra
izvrsnosti iz novih tehnologija Odlukom Župana Splitsko-dalmatinske županije, KLASA:
602-01/17-014/248; URBROJ: 2181/1-08-01/01-17-4 od 24. listopada 2017. god.
Članak 17.

(1)U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih potreba
i interesa učenika.
(2)Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i
programom rada.
(3)Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
(4)Kao oblik izvannastavnih aktivnosti u Školi se može osnovati učenička zadruga, sukladno
zakonu i ostalim propisima. Prijedlog za osnivanje zadruge može dati bilo koji učenik škole,
a podnosi se predsjedniku Vijeća učenika škole. Nakon podnesenog prijedloga predsjednik
Vijeća učenika saziva sjednicu Vijeća učenika na kojem se donosi odluka o usvajanju
prijedloga. Ukoliko odluka bude pozitivna, dostavlja se Školskom odboru Škole na konačno
odlučivanje.
(5)Radom u učeničkoj zadruzi učenici stvaraju proizvode koje će izrađivati u okviru struke
za koju se obrazuju.
(6)Proizvode nastale radom učenika iz stavka 2. ovog članka Škola može stavljati u promet.
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(7)Sredstva stečena radom u učeničkoj zadruzi mogu se koristiti isključivo za
unapređivanje rada učeničke zadruge i odgojno obrazovnog rada Škole. Sredstva ostvarena
na ovaj način moraju se posebno evidentirati. Evidenciju dobiti ostvarenu iz zadruge, vrši
osoba ili učenik imenovan od strane ravnatelja škole.
(8) Škola ima osnovano školsko športsko društvo Tehničar. Način rada društva utvrđen je
Poslovnikom o radu školskog športskog društva Tehničar.
Članak 18.

(1)Škola može mijenjati djelatnost odlukom Školskog odbora, uz prethodnu suglasnost
Osnivača i pod uvjetima propisanim zakonom.
(2) U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s
drugim Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama. Pri
ostvarivanju suradnje škola može na uporabu ponuditi i svoje laboratorije i praktikume radi
izvođenja vježbi, predavanja i sl. Učenici naše Škole također u istu svrhu mogu posjećivati
druge škole, ustanove i odrađivati vježbe u njihovim praktikumima i laboratorijima.

(3)Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno obrazovni rad s
učenicima, u skladu s propisom ministra.
Članak 19.

(1)Škola većinom radi u petodnevnom radnom tjednu u skladu s pedagoškim standardom za
srednje škole u jutarnjoj smjeni.
(2)Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu i u popodnevnoj smjeni
temeljem odluke ravnatelja Škole. Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno
najaviti učenicima, roditeljima i osnivaču.
Članak 20.
(1)Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.
(2)Trajanje odgojno-obrazovnih dijelova – polugodišta, zimski, proljetni i ljetni odmor
utvrđuju se Kalendarom rada Škole koji je sastavi dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
(3)Kalendar rada Škole utvrđuje se u skladu sa zakonom i Kalendarom rada kojeg za
svaku školsku godinu propisuje nadležni Ministar.
Članak 21.
(1)Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja Škola može izvoditi stručne izlete i stručne ekskurzije
i poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja
ciljeva i zadaća propisanih Zakonom i nastavnim planom i programom, a u skladu sa školskim
kurikulumom i godišnjim planom i programom, koji su predviđeni za određenu školsku
godinu.
(2)Ekskurzijska putovanja mogu se provesti isključivo prema uvjetima i na način koji propiše
nadležni ministar, a prema posebnom Pravilniku o izvođenju izvanučioničke nastave.
(3)Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvješće o provedenoj ekskurziji.
Članak 22.
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(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 o radu
školske knjižnice.
Članak 23.

(1)Škola o svojoj djelatnosti, učenicima i djelatnicima vodi posebnu pedagošku i drugu
dokumentaciju i evidenciju u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE
Članak 24.
(1)Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.

(2) Ovlasti ravnatelja iz st. 1. ovog članka upisuju se u sudski registar.

(2)Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. Organizira i vodi rad i poslovanje
Škole, predstavlja i zastupa Školu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
sukladno zakonu i ovom Statutu. Odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Članak 25.
(1)Ravnatelj u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje u
pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojima se
uređuju obvezni odnosi.
(2)Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj, pri njenom izdavanju.

(3)Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i
dokumentacije.

druge

Članak 26.
(1)Ravnatelj svojom odlukom imenuje osobu koja ga zamjenjuje u slučaju njegove
privremene spriječenosti. Ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog (iznenadna
nezgoda, bolest i sl.), tada Školski odbor imenuje zamjenu ravnatelja iz reda Nastavničkog
vijeća.
(2)Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne može biti član Školskog odbora.
(3)Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
svojih članova i to isključivo javnim glasovanjem.

(4)Osoba koja zamjenjuje ravnatelja do njegovog povratka, a najduže do isteka mandata
ravnatelja. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja, obavlja isključivo one poslove ravnatelja koji
se ne mogu odgađati (hitne radnje) i u potpunosti je osobno odgovorna za njih.
(5)Osoba koja mijenja ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima
samo uz ravnateljevu pisanu punomoć.
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(6)Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za
zamjenika ravnatelja drugog člana Nastavničkog vijeća.
(5) Odluku o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole stavlja se na oglasnu ploču
u roku tri dana od dana donošenja.
Članak 27.

(1)Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom 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.

(2)Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću te
Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

(3)Školski odbor, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću te Vijeću roditelja i
Vijeću učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
školskoj ustanovi.

V. PEČATI
Članak 28.

grba.

(1)U pravnom prometu Škola koristi pečat s grbom Republike Hrvatske i pečate bez

(2)Pečat s grbom Republike Hrvatske je okrugla oblika, promjera 38 mm, na kojemu je uz
obod natpis: Republika Hrvatska, Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split, a u
sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.
(3)Pečat je okrugla oblika, promjera 33 mm, na kojem je uz obod natpis Tehnička škola za
strojarstvo i mehatroniku, Split.

(4)Škola ima pečat bez grba, četvrtastog oblika širine 15 mm i dužine 35 mm, u kojem
je upisan pun naziv i sjedište Škole.
(5)Ravnatelj odlučuje o broju pečata, čuvanju i načinu uporabe.

11

Članak 29.
(1)Pečat s grbom koristi se za ovjeru javnih i drugih isprava koje izdaje Škola temeljem
javnog ovlaštenja.
(2)Okrugli pečat bez grba, upotrebljava se u administrativno – računovodstvenom
poslovanju Škole.
(3)Pečat bez grba četvrtastog oblika, koristi se umjesto pisanja naziva Škole, odnosno
knjižnice Škole.

VI. IMOVINA ŠKOLE I ODGOVORNOSTI ZA OBVEZE ŠKOLE
Članak 30.
(1)Imovinu Škole čine stvari, prava i novčana sredstva.
(2)Imovinom raspolaže Škola pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim
propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
(3)Imovinu škole čine zgrada i ostale nekretnine, te druga društvena sredstva rada
kojima je Škola raspolagala i koja je koristila na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama
(24. kolovoza 1993. godine), kao i sredstva stečena u vlasništvo Škole nakon donošenja tog
Zakona.
Članak 31.
(1)Ako Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je upotrebljavati tu
dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na
temelju zakona.
(2)O raspodjeli dobiti može odlučivati i osnivač, sukladno zakonu.
Članak 32.
(1)Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(2)Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 33.
(1)Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove izrade
izvršavanja proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi s zaduživanjem i
upravljanjem imovinom koja je u njezinoj nadležnosti.

(2)Za planiranje i izvršavanje financijskog plana Škole odgovoran je ravnatelj Škole.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
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Članak 34.
(1)Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Škole s ciljem
ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, na temelju utvrđenog
nastavnog plana i programa, školskog Kurikuluma, te Godišnjeg plana i programa rada
Škole.

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 pomoćno-tehničkih poslova.
(2)Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i
srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu odgoja i
obrazovanja učenika, te primjereno zadovoljavanje učeničkih interesa i potreba, a osobito rad
Škole kao javne ustanove.
Članak 35.
(1)Unutarnjim ustrojstvom Škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno –
pedagoškog rada, administrativno – stručnih, računovodstveno – financijskih i pomoćno –
tehničkih poslova.
(2)U Školi se ustrojavaju dvije službe:
1. stručno-pedagoška
2. administrativno-tehnička.

(3)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.
(4)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 36.
(1)U Školi se nastava organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i
obrazovnoj grupi.

(2)U pojedinim oblicima rada (rad s darovitim učenicima, učenicima s teškoćama u
razvoju, vježbe koje su propisane Nastavnim planom i programom od strane Ministarstva i
slično), razredni odjeli mogu se organizirati kroz obrazovne grupe.
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Članak 37.
(1)Škola odgojno obrazovni rad ostvaruje u pravilu u najmanje 32 nastavna tjedna za
učenike završnih razreda, a u 35 nastavnih tjedana za učenike ostalih razreda.
(2)Odgojno obrazovni rad iznimno može trajati i kraće od vremena propisanog stavkom 1.
ovog članka i to u slučaju proglašenja katastrofe, elementarne nepogode, stanja neposredne
ugroženosti i ratnog stanja, o čemu odlučuje Ministar.
(3)Nastavni sat traje 45 minuta, a sat radioničkih vježbi i praktikuma, kada se izvodi izvan
Škole, 60 minuta.
Članak 38.

(1)Prava i obveze učenika koji Praktičnu nastavu ili Radioničke vježbe izvode izvan Škole
dogovaraju nastavnik zadužen za praćenje takvog oblika nastave i poslodavac kod kojeg se
nastava odvija.
Članak 39.

(1)Godišnjim planom i programom rada Škole, pored sastavnica iz članka 9. ovog Statuta,
uređuje se:
•
•
•
•
•
•

početak i završetak nastave,
obrazovna razdoblja,

broj nastavnih radnih dana,
odmor učenika,

vrijeme polaganja popravnih ispita,
vrijeme polaganja završnih ispita,

te druga pitanja propisana zakonom i propisima nadležnog Ministarstva.
Članak 40.

(1)Stručno – pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom,
potrebama i interesima učenika, te radi promicanja stručno – pedagoškog rada Škole.
(2)Rad školske knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno – pedagoškog rada.
Članak 41.

(1)Administrativno-tehničke i pomoćne poslove u Školi, popis poslova, mjerila za
utvrđivanje broja izvršitelja na tim poslovima, te količinu radnog vremena, propisuje
nadležni Ministar.
Članak 42.

(1)Tjedno radno vrijeme raspoređuje se sukladno potrebama ostvarivanja nastavnog plana
i programa, te zadovoljavanja potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih
osoba u pravilu u pet radnih dana tjedno.
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(2)Nastavni proces odvija se prema posebnom rasporedu, kojeg na prijedlog nastavnikasatničara donosi ravnatelj.
(3)Škola u tijeku radnog dana ureduje od 7.00 do 16:30 sati.

(4)Radno vrijeme za učenike organizira se u jednoj smjeni u skladu s propisanim
kriterijima.
(5)Način evidencije radnog vremena za radnike Škole propisuje nadležni Ministar.
Članak 43.

(1)Odmor u tijeku radnog dana za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima
pedagoškog rada.

(2)Stanka za ostale djelatnike Škole, traje 30 minuta i ne može biti određena na početku ili
na kraju radnog vremena. Stanka za ostale djelatnike, organizira se, u pravilu tako, da se rad
ne prekida u vrijeme uredovanja sa strankama.
(3)Uredovno vrijeme administrativno-računovodstvenih i
određuje ravnatelj svojom Odlukom.

pomoćno-tehničkih radnika

Članak 44.

(1)Promjene u radu i organizaciji Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima,
roditeljima, Osnivaču i Uredu državne uprave u županiji.

VIII. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
1. ŠKOLSKI ODBOR
Članak 45.
(1)Školom upravlja Školski odbor.
(2)Školski odbor ima sedam članova.
(3)Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
•
•
•
•

Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
Osnivač, tri člana samostalno.
Jednog člana Školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće. Ako u Školi nije
utemeljeno Radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici
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Škole neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i
provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo
jednog člana.
Članak 46.

(1)Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine.
(2)Nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno birane.

(3)Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članak 47.

(1)Školski odbor o svim pitanjima iz svojeg djelokruga odlučuje većinom glasova ukupnog
broja članova.
Članak 48.

(1)Imenovanje i razrješenje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i
stručnih suradnika utvrđuju nastavnici i stručni suradnici (u daljnjem tekstu: nastavnici)
Škole na Nastavničkom vijeću, kojeg saziva ravnatelj Škole.

(3)Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga Nastavničko vijeće imenuje izborno
povjerenstvo od tri člana. Jedan član povjerenstva imenuje se predsjednikom. Član
povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora. O izborima, izborno
povjerenstvo vodi zapisnik. U čijem uzglavku treba naznačiti da se radi o zapisniku
provođenja postupka za izbor člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
škole.
(4)Kandidata za člana Školskog odbora iz reda nastavnika može istaknuti svaki nastavnik i
stručni suradnik Škole.
(5)Nastavnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
(6)Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata mora biti proveden najkasnije 30 dana prije
isteka mandata Školskog odbora.
Članak 49.
(1)Nastavnika, koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju je kandidaturu
javnim glasovanjem podržala većina prisutnih nastavnika Škole, povjerenstvo upisuje u listu
kandidata.
(3)Lista kandidata mora sadržavati najmanje četiri (4) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Članak 50.
(1) 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
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3. ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

(2)Izborno povjerenstvo izrađuje i popis svih nazočnih nastavnika.

(3)Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika.
Članak 51.

(1)Glasovanje je tajno.

(2)Glasovanje je pravovaljano, ako je glasovanju pristupila najmanje polovina svih
nastavnika Škole.
Članak 52.

(1)Na glasačkom listiću nastavnici zaokružuju redni broj ispred imena kandidata za kojeg
glasuju.
(2)Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena jednog ili
dva kandidata.

(3)Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata
smatrat će se nevažećim.

Članak 53.
(1)Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
(2)Nastavničko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
(3)U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
(4)U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se glasanje
u drugom krugu samo za te kandidate.
(5)Nakon što Nastavničko vijeće prihvati rezultate glasovanja za članove Školskog odbora iz
reda Nastavničkog vijeća potvrđuje se koja će dva (2) člana, iz reda nastavnika i stručnih
suradnika, Nastavničko vijeće imenovati u Školski odbor.
(6)Prihvaćenu listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova, izborno
povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči škole.
Članak 54.
(1)O izboru i razrješenju jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik
škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja, javnim glasovanjem.
(2)Svaki roditelj – član Vijeća može predložiti drugog roditelja – člana Vijeća ili istaknuti
svoju kandidaturu za članstvo u Školskom odboru.
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(3)Izbor kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora biti proveden najkasnije
30 dana prije isteka mandata postojećem članu Školskog odbora.
(4)Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana
kada je prestalo školovanje učenika u Školi.
(5)Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora člana Školskog
odbora iz reda roditelja.
Članak 55.

(1)Kandidatom se smatra svaki član Vijeća koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu
i čiju je kandidaturu javnim glasovanjem podržala većina nazočnih članova Vijeća roditelja.
(2)Glasovanje o kandidatima vrši se na način da se za svakog kandidata pojedinačno glasuje
dizanjem ruku.
(3)U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se
glasovanje u drugom krugu samo za te kandidate.
(4)Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati
u Školski odbor.
(5)Izvod iz zapisnika objavljuje se na oglasnoj ploči škole.
Članak 56.
(1)Jednog člana Školskog odbora biraju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na skupu
svih radnika ukoliko u Školi nije utemeljeno Radničko vijeće.
(2)Pravo da biraju i budu birani imaju svi radnici koji su zaposleni u Školi.
(3)Popis radnika s biračkim pravom utvrđuje izborni odbor koji se bira na skupu radnika, a
broji tri člana. Jedan član je predsjednik izbornog odbora.
(4)Članovi izbornog odbora ne smiju biti kandidati za člana Školskog odbora.
(5)Skup radnika saziva sindikalni povjerenik s pravima i ovlastima Radničkog vijeća (ukoliko
isto nije utemeljeno u Školi, a ako je utemeljen onda predsjednik Radničkog vijeća) odlukom o
raspisivanju izbora za članove Školskog odbora kojom objavljuje vrijeme i mjesto održavanja
izbora.
Članak 57.
(1)Listu kandidata za izbor člana Školskog odbora iz reda radnika, sastavlja izborni odbor na
skupu radnika, nakon provedenog postupka predlaganja člana Školskog odbora. Prijedloge za
člana Školskog odbora, na skupu radnika, može dati sindikat koji djeluje u Školi, kao i skupina
radnika koju podržava najmanje 20 posto radnika zaposlenih u Školi. Pored imena
predloženog kandidata treba navesti da ga je predložio sindikat i naziv tog sindikata.
Članak 58.
(1)Nakon što je utvrdio listu kandidata izborni odbor sastavlja glasački listić, te provodi i
nadzire glasovanje.
(2)Glasovanje se provodi na način da nazočni radnici zaokružuju redni broj ispred imena
kandidata za kojeg žele glasovati.
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(3)Ako na listiću nije zaokružen niti jedan kandidat listić se smatra nevažećim, kao i u slučaju
da je zaokružen redni broj više kandidata.
(4)Izbori su valjani ako je glasovala najmanje jedna trećina radnika s pravom glasa.
(5)Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih radnika.
Članak 59.
(1)Za člana Školskog odbora izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova radnika
koji su glasovali.
(2)Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izabran je kandidat koji je duže
neprekidno zaposlen kod poslodavca.

Članak 60.
(3)O tijeku izbora za jednog član iz reda radnika Škole, izborni odbor vodi zapisnik koji se
objavljuje na oglasnoj ploči, te dostavlja ravnatelju Škole.
Članak 61.
(1)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.
Članak 62.
(1)Prvu konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj najkasnije u
roku od 15 dana od dana kada je imenovana većina članova Školskog odbora.
(2) 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.

(3)Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj
sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz akta o imenovanju.
(4) Ako pojedinom članu Školskog odbora prijevremeno prestane mandat, provode se
dopunski izbori, te ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u
ovoj Školi prestaje mandat najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo
školovanje učenika u Školi. Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od
dana nastupa okolnosti, koje zahtijevaju dopunske izbore. Mandat dopunsko imenovanog
člana školskog odbora traje do isteka vremena na koje je bio imenovan raniji član školskog
odbora.
Članak 63.
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(1)Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednici predsjedava najstariji član Školskog
odbora.
(2)Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem (dizanjem
ruku).
(3)Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata.
(4)Ako je istaknuto više kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
(5)Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od
ukupnog broja članova Školskog odbora.
(6)Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
(7)Na isti način i po istom postupku članovi biraju i zamjenika predsjednika.
(8)Nakon izbora predsjednika Školskog odbora najstariji član Školskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
(8)Rad Školskog odbora odvija se prema Poslovniku o radu Školskog odbora (čl.226. ovog
Statuta), a koji se donosi sukladno članku 69. ovog Statuta.
Članak 64.
(1)Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
(2)Dnevni red sjednice, kao i materijale za sjednicu priprema predsjednik u suradnji s
ravnateljem i tajnikom Škole.
(3)Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se
najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
(4)Materijale za sjednice Odbora može se dostavljati i elektroničkom poštom.
Ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom ili telefonom.
(5)U iznimnim i opravdanim slučajevima moguće je održati i telefonske sjednice Školskog
odbora, kako bi se zadovoljili zakonski okviri za donošenje određenih odluka. I u tim
slučajevima vode se detaljni zapisnici koje kontrolira i ovjerava predsjednik Školskog odbora,
a članovi Školskog odbora raspravljaju o usvajanju zapisnika na prvoj slijedećoj sjednici.
(6)Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Odbora i na pismeni zahtjev jedne trećine članova
Školskog odbora.

(7)Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu,
pripremu i vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.

(8)Ukoliko su i predsjednik i zamjenik predsjednika spriječeni sazvati sjednicu, ili odbiju to
učiniti, sjednicu Školskog odbora sazvat će ravnatelj Škole kako bi se na sjednici mogla
riješiti pitanja od osobite važnosti za poslovanje Škole.
Članak 65.

(1)Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova
Školskog odbora.
(2)U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
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(3)Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik
Školskog odbora.
(4)Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s
prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.

Članak 66.
(1)Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su usvojene većinom glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
(2)Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči da o pojedinoj točki
dnevnog reda glasuje tajno.
Članak 67.
(1)O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik, koji ima obilježje javne isprave.
(2)Zapisnik vodi tajnik Škole.
(3)Zapisnik sjednice može se voditi i tonskim zapisom.
(4)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.
(5)Zapisnik prethodne sjednice obvezno se dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i
materijal za narednu sjednicu.

(6)Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova tijela i ako jest započinje sjednicu.
(7)Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora
ili u skladu s posebnim propisima.
(8)Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se
na raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
(9)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.
(10)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.
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(11)Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
(12)Predsjedavatelj sjednice dužan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za
vrijeme njegova izlaganja.
(13)Na prijedlog predsjedavatelja ili člana Školski odbor može odlučiti da se uskrati riječ
sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
(14)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, kao što su remećenje reda na sjednici,
kada u pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili konzultacije.
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 pravilima za pozivanje na redovitu
sjednicu 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 povjerenstva 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.
(4) Za članove povjerenstva i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna obveza.
(5)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 69.

(1) Školski odbor:
donosi:
Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača,
Poslovnik o radu Školskog odbora
Pravilnik o radu, na prijedlog Radničkog vijeća
školski Kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja,
godišnji Plan i program rada Škole, na prijedlog ravnatelja,
Financijski plan Škole, te polugodišnji i godišnji Financijski izvještaj Škole, na prijedlog
ravnatelja.
prethodnu suglasnost ravnatelju u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa
radnika Škole
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Plan upisa u prve razred
9. druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja
odlučuje uz suglasnost osnivača:
10. o davanju suglasnosti na zaključivanju ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju
nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,
11. o stjecanju, oterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, te izvođenju investicijskih radova,
čija vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna.
odlučuje:
12. zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
13. 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,

14. o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine, te izvođenju
radova u vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,

investicijskih

15. imenovanju ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
16. razrješenju ravnatelja Škole,
17. odlučuje o namjeni sredstava donacija učeničkom fondu (prikupljanje sredstava i
usvajanje izvješća o trošenju istih)
18. odlučuje u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti, ako
zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo.
predlaže i podnosi osnivaču:

18. promjenu naziva i sjedišta Škole i drugim statusnim promjenama,
19. mjere poslovne politike Škole,
20. promjenu djelatnosti,
21. statusne promjene,
22. izvješće o radu Škole,
23. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
razmatra:
24. rezultate odgojno-obrazovnog rada,
25. izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole.
26. predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
27. izvješće o sigurnosnoj situaciji u škola
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predlaže ravnatelju:
28. donošenje odluka o pitanjima od interesa za rad Škole.
(2)Donosi i druge odluke te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Škole.
Članak 70.
(1)Članu Školskog odbora mandat prestaje razrješenjem i prije isteka vremena na koji je
imenovan:
1. ako sam zatraži razrješenje,
2. ako ne dolazi na sjednice Školskog odbora ili svojim radom i ponašanjem nanosi štetu Školi,
3. ako članu izabranom iz reda nastavnika i stručnih suradnika, odnosno, prestane radni
odnos u Školi,
4. ako status redovnog učenika prestane djetetu čiji je roditelj – član Školskog odbora 5.
izabran iz reda roditelja Škole, najkasnije u roku od 60 dana od prestanka statusa,
5. i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
6. U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka četverogodišnjeg
razdoblja, novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana
umjesto kojeg je imenovan.
(7)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.

(8)Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda,nastavnika i stručnih suradnika
može dati najmanje desetina članova Nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana
Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća
roditelja.

(9) 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 71.
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(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.

(3)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 72.

(1)Ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski odbor
ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svog djelokruga
obavlja na način koji onemogućuje redoviti rad i obavljanje djelatnosti Škole.

2. Ravnatelj
Članak 73.

(1)Škola ima ravnatelja.

(2)Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole.
Članak 74.

(1)Ravnatelj obavlja ove poslove:

1. predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,
2. organizira i vodi rad i poslovanje Škole,
3. predstavlja i zastupa Školu,

4. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
5. odgovara za zakonitost rada Škole,

6. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog
odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu
potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana.
7. u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski Kurikulum
8. predlaže Školskom odboru godišnji Plan i program rada Škole,
9. potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,

10. brine o izvršavanju odluka Osnivača, Školskog odbora, Nastavničkog vijeća i drugih
tijela Škole,

11. obustavlja od izvršenja odluke Školskog odbora i drugih tijela Škole, za koje smatra
da su nezakonite,

12. posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada i daje ovlasti školskoj
pedagoginji za obavljanje navedenih posjeta nastavi te od pedagoginje dobiva
izvješća o istom,
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13. brine se o sigurnosti te pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za
njihovu sigurnost,
14. saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
15. imenuje razrednike razrednih odjela,

16. donosi odluku o raspoređivanju nastavnika po predmetima i razrednim odjelima (za
svaku šk. god.), sukladno stručnoj spremi i drugim sposobnostima nastavnika, a u
cilju što kvalitetnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa,

17. poduzima mjere propisane zakonom u svezi neizvršavanja poslova ili neispunjavanja
drugih obveza iz radnog odnosa,
18. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Škole, uz prethodnu
suglasnost Školskog odbora,

19. izdaje odluku o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza nastavnika i stručnih
suradnika, a ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena.
20. određuje raspored i upućuje radnike na redovite liječničke preglede,

21. donosi odluke i zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine vrijednosti, te izvođenju investicijskih radova u vrijednosti do 70.000,00
kuna samostalno,

22. zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,uz prethodnu
suglasnost osnivača,

23. podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanju Škole najmanje
jednom godišnje nadležnom Ministarstvu, Školskom odboru i uredu državne uprave
nadležnom za poslove školstva,
24. surađuje s učenicima, roditeljima, osnivačem, tijelima državne uprave, nadležnim
Ministarstvom i drugim tijelima,
25. određuje osobu koja nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u E-maticu,

26. odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnika Škole,

27. imenuje članove Povjerenstava za provođenje popravnih ispita, predmetnih i
razlikovnih ispita i Povjerenstva za provođenje upisa učenika u I. razrede,
28. osniva Stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Škole, (vidi: glava X.)

29. osniva radne skupine, odnosno povjerenstva, za razradu pojedinih pitanja iz svog
djelokruga rada.

30. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima
Škole.

31. odlučuje o zaduženjima koja povjerava radnicima Škole u svezi specifičnih aktivnosti
(e-matica, pedagoške mjere, HUSO, CARNet i ostale slične aktivnosti).

32. imenuje članove povjerenstva za utvrđivanje razlikovnih i dopunskih ispita u
slučajevima kada je to zakonom propisano (vertikalna prohodnost, promjena
zanimanja i slično).
33. Imenuje članove tima za krizne situacije i definira zadatke koje Tim treba odraditi u
skladu s preventivnim programima i pod zakonskim aktima (Osnivač, Ured državne
uprave, MZOS)
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34. Ravnatelj može trenutno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa učenika
koji je počinio zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja prema važećem
Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

35. Određuje termine (za dane odvijanja nastave kao i za nenastavne dane o dežurstvima
i dežurne nastavnike odnosno druge dežurne zaposlenike škole
36. Donosi odluke za što uspješniju organizaciju odgojno obrazovnog rada škole i
ostvarivanja sigurnosti učenika i radnika škole.
37. Imenuje mentore (i nastavne predmete odnosno strukovna područja) za zadavanje
tema Završnih radova.
38. Odlučuje o opravdanosti nenazočnosti pri radu stručnih tijela (Razredna vijeća,
Nastavničko vijeća, Prosudbeni odbor, Ispitno povjerenstvo i ostala tijela).
39. Donosi odluke potrebne za funkcioniranje pedagoškog, odgojno obrazovnog rada i
Zakonski utvrđenog načina poslovanja škole.
40. Imenuje Ispitno povjerenstvo za provođenje ispita Državne mature
41. Predlaže Ispitnog koordinatora
42. 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;
43. Donosi i ostale Odluke kojima se omogućava zakonsko i učinkovito djelovanje škole
kao javne ustanove odnosno odgojno obrazovne organizacije
Članak 75.

(1)Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

Članak 76
(1)Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.
Članak 77.

(1)Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt kolegijalnog tijela, osim pojedinačnih
akata čija se valjanost preispituje u upravnom ili sudskom postupku, u suprotnosti sa
zakonom ili pod zakonskim aktom, upozorit će na to tijelo koje je akt donijelo.

(2)Ako i poslije upozorenja ovlašteno tijelo ne promijeni prijeporni akt, odnosno stavi akti
izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitosti rada i općih
akata Škole da takav akt obustavi od izvršenja.
(3)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.
Članak 78.

27

(1)Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

(2) Ravnatelj Škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog
suradnika u Školi, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, položeni stručni ispit
nastavnika ili stručnog suradnika. Osim osobe koja je zasnovala radni odnos u osnovnoj ili
srednjoj školi prije 12. ožujka 1994. Prema čl. 157. Zakona, koji nisu obvezni polagati
stručni ispit prema odredbama.
- uvjete propisane člankom 106. Zakona,
- 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.
Iznimno, ravnatelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. alineja 1. 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 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96.,
59/01., 114/01. i 76/05.).
(3)Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na
sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju
znanja stranog jezika
- drugom ispravom
2. Osnovne digitalne vještine:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju
poznavanja digitalnih vještina
- drugom ispravom,
3. Iskustvo rada na projektima:
- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih
projekata
osobnom izjavom kandidata u životopisu.
Članak 79.

(1)Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Školski odbor
najkasnije 90 dana prije isteka mandata ravnatelja.
(2)Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i mrežnim stranicama škole.

(3)Školski odbor donosi odluku o imenovanju ravnatelja uz prethodnu suglasnost Ministra.
(4)Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina i može biti ponovno imenovan.

(5)Natječaj traje najkraće osam (8), a najdulje petnaest (15) dana. O duljini trajanja
natječaja odlučuje Školski odbor.
28

(6)Tekst javnog natječaja za imenovanje ravnatelja posebice sadrži:
-

uvjete koje mora ispunjavati kandidat,

-

vrijeme na koje se imenuje,

- rok do kojeg se primaju ponude kandidata sukladno stavku 5. ovog članka, uz obaveznu
naznaku “Za natječaj za ravnatelja - ne otvarati”
-

-

-

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program
rada za mandatno razdoblje.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
nastavničkog vijeća, vijeća roditelja, zbora radnika i školskog odbora.
Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela
kojima isti predstavlja.
Rok za primanje prijave kandidata ne može biti kraći od 8 dana.
Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave,
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru 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 od 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 obavljeni u natječaju.
O tužbi odlučuje nadležni sud.
Članak 80.

(1)Prijave na natječaj Škola je dužna urudžbirati neotvorene, a prijave otvara predsjednik
Školskog odbora na sjednici Školskog odbora nakon isteka natječajnog roka.
(2)Ponude se otvaraju i razmatraju, po redoslijedu zaprimanja, na sjednici Školskog odbora.
(3)Nakon otvaranja prijava, Školski odbor utvrđuje:
-

koji kandidati ispunjavaju uvjete natječaja,

-

jesu li prijave dostavljene u propisanom roku, i

-

jesu li prijave potpune (je li priložena sva potrebna dokumentacija).

(4)Za svaku prijavu potrebno je utvrditi jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li
prijavljeni kandidati nužne propisane uvjete za ravnatelja

(5) Nakon utvrđivanja ispunjenosti nužnih uvjeta kandidata i valjanosti dostavljene
dokumentacije prisutni članovi Školskog odbora vrednuju dodatne kompetencije propisane
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(6)Na temelju dokaza kandidata o ispunjavanju propisanih dodatnih kompetencija, školski
odbor (svaki član Školskog odbora nazočan na sjednici, pojedinačno) iste će vrednovati na
sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika 1 bod
- osnovne digitalne vještine 1 bod
- iskustvo rada na projektima 1 bod.
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(7)Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor utvrđuje
listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je nastavničkom vijeću, vijeću roditelja,
radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi iz stavka 1. ovoga članka,
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru
dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno od stavka 2. 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 navode samo osoba/osobe koje ostvaruju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.
(8) Kandidati s liste iz st. 7. ovog Statuta biti će obaviješteni usmeno, elektroničkim putem,
neposrednim uručenjem pismena ili slanjem pismenom poštom ili na drugi prikladan način,
a prema podatcima koje su dostavili u prijavi i životopisu, o održavanju sjednica
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, Radničkog vijeća/skupa radnika i Školskog odbora
radi predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje sukladno Zakonu. (izborne
sjednice).
Ukoliko se kandidat ne odazove na sjednice kolegijalnih tijela iz stavka 1. ovog članka
,njegov program rada pročitat će predsjedatelj sjednice pojedinog tijela.
(9) Kandidat iz st. 7 ovog ovog Statuta ima najviše 20 minuta za predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje na sjednici pojedinog kolegijalnog tijela. Program
rada sadrži ciljeve, aktivnosti, proračun, vremenski plan, planirane projekte i ostale elemente
koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom razdoblju. Predstavljanje programa rada
iz stavka 1. obavlja se bez nazočnosti drugih kandidata.
Članak 81.
(1)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 prijave dostavili u propisanom
roku, sazivaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skup radnika.
(2) Na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika nazočne se
izvješćuje o kandidatima koji su najbolje rangirani i pozvani na predstavljanje programa za
mandatno razdoblje.

(3)Sjednicu Nastavničkog vijeća i skupa radnika saziva ravnatelj, a sjednicu Vijeća roditelja
saziva Predsjednik Vijeća roditelja.
Članak 82.

(1)Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja odnosno skupa radnika predsjedavatelj
treba iznijeti podatke o kandidatima za ravnatelja i omogućiti nazočnima raspravu.
(2)Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja odnosno skupa radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja.
(3)Izborno povjerenstvo ima predsjednika i 2 člana.

(4)Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja.

(5)Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika.
(6)Glasovanje je tajno.

(7)Izborno povjerenstvo priprema glasačke listiće koji
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sadrže:

-naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za izbor
ravnatelja
-popis kandidata za ravnatelja abecednim redom

-naznaku načina glasovanja

-zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena kandidata.

(8)Glasački listići ovjeravaju se pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak
broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje Svaki član nazočan na
sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na način da na
glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje.

Članak 83.
(1)Na temelju rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup
radnika donosi pisani zaključak o stajalištu
(2)Zaključkom se:

-utvrđuje broj glasova koje je dobio pojedini kandidat za ravnatelja

-obvezuju članove: predstavnike Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i radnika u Školskom
odboru da glasuju kod izbora ravnatelja prema stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća
roditelja, odnosno skupa radnika.
(3)Zaključak potpisuje predsjedavatelj
roditelja,odnosno skupa radnika.

sjednice

Nastavničkog

vijeća,

Vijeća

(4) Zaključak se dostavlja u roku od 3 (tri) dana od dana održanih sjednica na kojima je
donesen Zaključak
Članak 84.

(1)Školski odbor, nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja
i Skupa radnika glede pojedinog kandidata Školski odbor obavlja imenovanje ravnatelja.

(2) Kandidati iz čl. 80. st. 7. ovog Statuta pozvat će se na sjednicu Školskog odbora na način
utvrđen čl. 80. st. 8. ovog Statuta, a prezentaciju će izvršiti u skladu s čl. 80. st. 9. ovog
Statuta.
(3)U postupku imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja, te Skupa radnika, na sjednici Školskog odbora, obvezni su zastupati i
iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor.
(4) Glasovanje o imenovanju ravnatelja je javno.

(5)Zapisnik o imenovanju ravnatelja vodi tajnik/ca Škole.

(6)Školski odbor donosi samo jednu odluku o imenovanju ravnatelja koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti Ministra.
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Članak 85.
(1)Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti.
(2)Uz zahtjev dostavlja slijedeću dokumentaciju:
•

•
•

presliku natječaja

popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja,

presliku natječajne dokumentacije kandidata za kojeg se traži suglasnost,

• presliku izvatka iz Statuta kojim se propisuje postupak izbora i imenovanja
ravnatelja.

(3)U slučaju da Ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću, smatrat će se da je suglasnost dana.

Rok od 15 dana računa se od dana koji je kao datum prijema preporučene pošiljke upisan
na povratnoj dostavnici koja je dostavljena uz zahtjev i dokumentaciju.
(4)O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve
sudionike natječaja.

(5) 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 86.

(1)Kandidati na natječaju za ravnatelja imaju pravo uvida u natječajne materijale.

Kandidati također imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu i pobijati odluku o imenovanju
ukoliko smatraju da je bitno povrijeđen izborni postupak, odnosno da kandidat koji je
izabran ne ispunjava uvjete objavljene u natječaju.
Rok za podnošenje tužbe je 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, nadležnom sudu.
Članak 87.

(1)Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na
rad i vrijeme sklapanja ugovora o radu.
(2)Predsjednik Školskog odbora s imenovanim ravnateljem prema odluci o imenovanju
sklapa ugovor o radu sukladno Zakonu.
Članak 88.

(1)Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu od ukupnog broja članova Školskog
odbora, natječajni postupak se ponavlja i imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja.
Članak 89.

(1)Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:

• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih
kandidata ne bude izabran,
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• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.

(2)Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za
nastavnika ili stručnog suradnika, koja se prethodno suglasila s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu
je kao izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti,
obrazovanja i sporta.
(3)Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
(4)Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Članak 90.

(1)Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je Ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja Škole.
(2)Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru 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.

(3)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.
(4)Tužba se podnosi općinskom sudu u Splitu.

Članak 91.

(1)Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje u skladu sa zakonskim odredbama.
Članak 92.

(1)Ravnatelja razrješava Školski odbor.
(2)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 poslovnog i stručnog voditelja Škole;
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3)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.
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(4)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.
(5)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.
(6)Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4. Zakona o
ustanovama, Škola će uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, razriješenom ravnatelju
redovito otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec dana.
Članak 93.
(1)Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 91.
stavak 2, 3 i 4. ovoga Statuta Školski odbor će ravnatelju otkazati ugovor o radu.

(2)Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razriješenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec (1) dana.

(3)Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava samo ako je tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema
Zakona 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 94.

(1)Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, 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 koji mu je odredio Školski odbor.
Članak 95.
(1)Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, o prijedlogu za razrješenje
ravnatelja članovi Školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
Članak 96.
(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.
(2)Tužba se podnosi općinskom sudu u Splitu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku
od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.

Članak 97.
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(1)U slučaju razrješenja ravnatelja Škole, Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova odgajatelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana
imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.

IX. PRAVA I OBVEZE UČENIKA
1. Upis učenika
Članak 98.
(1)Škola obavlja upis učenika na temelju odluke o upisu koju donosi Ministar za svaku
školsku godinu, temeljem prijedloga Škole i suglasnosti Osnivača.
(2)Škola objavljuje javni natječaj za upis učenika u prvi razred, uvažavajući kriterije koje
utvrđuje Ministar.

(3)Natječaj za upis učenika objavljuje se u dnevnom tisku, samostalno ili zajednički s
drugim školama sukladno odluci nadležnog tijela državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Članak 99.

(1)Natječaj sadrži:
-

programe obrazovanja u koje se učenici upisuju,

-

potrebnu dokumentaciju,

-

broj učenika koji se upisuje u pojedine programe,
uvjete upisa,

kriterije za izbor kandidata,

način i postupak provođenja natječaja,

druga pitanja u svezi s upisom i izborom kandidata.
Članak 100.

(1) Prijave i upis u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim
slučajevima propisanim odlukom o upisu.
(2) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog
obrazovanja,pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu.

(3) Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju
osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu.
(4) Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima izrađuje
Ministarstvo.
(5) Odluku o upisu,čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika
po programima,za svaku školsku godinu donosi ministar.
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(6)Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste
srednjih škola propisuje ministar Pravilnikom.

(7) Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim
stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača,a sadržaj natječaja propisuje se
odlukom o upisu.
Članak 101.

(1)Izbor kandidata za upis u prvi razred, zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom
obrazovanju, te sklonostima i sposobnostima učenika.

(2)Izbor kandidata za upis u prvi razred obavlja se prema elementima i kriterijima koje
propisuje ministar.
Članak 102.

(1)U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2)U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog
odbora a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva.
Članak 103.

(1)Redovni upis u prvi razred obavlja se u vrijeme koje odredi svojim aktom nadležnog
Ministra.
Upis učenika provodi povjerenstvo koju imenuje ravnatelj.

(2)Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u
Školi nastaviti obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave
radi nastavka obrazovanja.
(3)Učenik iz stavka 2. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za
priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i
dopušteni zahtjev.
(3)Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega
je podnositelj dostavio:
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.
(4)U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.
(5)O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje nastavničko vijeće rješenjem.
(6)Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje
ispitnog postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i
obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
(7)Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
Članak 104.
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(1)Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju
odluke Školskog odbora, putem natječaja, a obrazovanje se provodi sukladno posebnim
propisima o uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

2. Status učenika
Članak 105.
(1)Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.

(2)Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali nije položio
državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika
prestaje godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
upisanog obrazovnog programa.
(3)U spornim slučajevima, glede stjecanja i prestanka statusa učenika, odlučuje Školski
odbor, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 106.

(1)Učenik gubi status redovnog učenika:
-

na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program (zanimanje),

-

ako nakon izvršene pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,

- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda obrazovanja kada nije izradio i obranio
Završni rad,
-

kada se ispiše iz Škole,

kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše slijedeći razred

- iznimno u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može upisati isti razred i više
od dva puta, uz suglasnost ministra.
(2)Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti
status redovitog učenika najviše za dvije godine.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.

(3)Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
-

iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
bolest učenika,

roditeljstvo učenika,

kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.

(4)Kada učenik ili polaznik obrazovanja odraslih nastavlja obrazovanje nakon proteka roka
duljeg od dvije godine kada mu je produžen status redovnog učenika ili polaznika, potrebno
je utvrditi da li se mijenjao Kurikulum za stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je Kurikulum
izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih i prijedlog Razrednog vijeća kao stručnog tijela Škole, na temelju kojih će donijeti
odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.
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(5)Učenika koji je nastavlja obrazovanje nakon završenog trogodišnjeg obrazovnog
programa, Škola upisuje u knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu
razinu kvalifikacije. Uvjete koje učenik treba ispuniti prilikom nastavka obrazovanja nakon
stjecanja trogodišnje kvalifikacije donosi Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.

(6)Učenika koji je prekinuo obrazovanje, škola može upisati samo ako od kraja školske
godine u kojoj je prekinuto obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja
obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine uz odluku Nastavničkog vijeća,
takvog učenika, Škola upisuje u razrednu knjigu razrednog odjela u kojem nastavlja
obrazovanje. Iznimno Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja proteklo
više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.

3. Prava učenika
Članak 107.

(1)Učenici imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju
zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 108.

(1)Prava učenika jesu:
-

sudjelovati u odgojno – obrazovnom procesu,

-

podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim organima,

-

sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti, kao i neispunjavanju obveza, te
davati mišljenja o primjeni pedagoških mjera,

-

biti obaviješteni o svim pitanjima koja su za njih bitna,

tražiti i dobiti savjet i pomoć od upravnih i stručnih organa Škole,
davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika,

tražiti od Škole osnivanje klubove učenika i druge oblike kulturno – umjetničkog,
športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i
sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim aktivnostima,
zatražiti od Škole osnivanje učeničke zadruge kao oblik izvannastavnih aktivnosti,

davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi djelovanja Škole i donošenja općih
akata Škole kada se radi o pitanjima za koja su učenici zainteresirani, a može ih
podnijeti bilo kojem nastavniku, ravnatelju ili školskim tijelima,

birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika odnosno za
predsjednika razrednog odjela.
sudjelovati u radu Vijeća učenika

4. Obveze učenika
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Članak 109.
(1)Obveze učenika jesu:
-

redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno – obrazovnog rada,

-

poštivati i ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih
radnika Škole koje su u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kućnim redom,

-

savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim
općim aktima Škole,

-

skrbiti i promicati humane odnose među učenicima,

-

ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih
učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, kao i ugled Škole u cjelini,

-

sudjelovati u radu Vijeća učenika

-

čuvati školsku imovinu, udžbenike, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i
drugih radnika Škole,

-

poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se pravila Kućnog reda, ovog
Statuta i drugih akata Škole

5. Sigurnost i zaštita zdravlja i prava učenika
Članak 110.
(1)Škola je dužna voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika stvarajući uvjete za
zdrav mentalni i fizički razvoj učenika, te osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u
učenju.
(2)Škola mora sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja, te voditi evidenciju o
neprihvatljivim ponašanjima učenika i posebnu brigu voditi o sigurnosti učenika.

(3)U slučajevima nasilničkog ponašanja kojeg izazove učenik ili grupa učenika škola je
dužna aktivirati školski Krizni tim te poduzeti sve protokolom predviđene mjere, a o
nastalom događaju potrebno je pismeno obavijestiti Ured državne uprave, osnivača
Splitsko-dalmatinsku županiju, Policijsku upravu Split, MZOS (putem E-obrasca o
evidentiranom nasilju) te o svim poduzetim radnjama obavijestiti nadležnu Prosvjetnu
inspekciju podružnica u Splitu.

(4)Pratiti i brinuti se za zdravstveno stanje učenika, kao i socijalne probleme i pojave kod
učenika i po potrebi obavještavati nadležne institucije – liječnike primarne zaštite, roditelje
i tijela socijalne skrbi.
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Članak 111.
(1)Zaposleni u Školi, a posebno nastavnici i stručni suradnici dužni su u cilju zaštite prava
učenika prijaviti ravnatelju svako kršenje prava učenika posebno ako su primijećeni oblici
tjelesnog i duševnog nasilja, spolnog i svakog drugog zlostavljanja, zanemarivanja ili
izrabljivanja učenika.
(2)Način postupanja zaposlenih i način prijave kršenja prava učenika utvrdit će Ministar
posebnim provedbenim aktom.

6. Vijeće učenika
Članak 112.
(1)U Školi se osniva Vijeće učenika.

(2)Vijeće učenika čine predstavnici učenika svih razrednih odjela Škole.

Svojeg predstavnika u Vijeće učenika, učenici biraju na sjednici razrednog odjela
javnim glasovanjem. Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela. Da bi bio
izabran u Vijeće učenika kandidat za predstavnika mora dobiti natpolovičnu većinu ukupnog
broja učenika jednog razrednog odjela.

Članak 113.
(1)Vijeće učenika javnim glasovanjem bira svog predsjednika koji se skrbi o sazivanju
sastanaka, dnevnom redu i kontaktu s ravnateljem, pedagogom i tajništvom.
(2)Za predsjednika je izabran učenik koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova
Vijeća učenika.

(3)Vijeće učenika bira svog predstavnika, koji ima pravo sudjelovati u radu stručnih i
upravnih tijela Škole kada navedena tijela raspravljaju i odlučuju o pravima i obvezama
učenika, bez prava odlučivanja.
Članak 114.

(1)Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.

(2) Sjednice Vijeća učenika organiziraju se u suradnji s školskom pedagoginjom.

(3)U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje pedagog, a mogu sudjelovati i ravnatelj, tajnik
ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća ali bez prava odlučivanja.
(4)O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi školska pedagoginja, a ovjeru
zapisnika obavlja predsjednik Vijeća učenika odnosno njegov zamjenik.
Članak 115.

(1)Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
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Članak 116.
(1)Članovi Vijeća učenika raspravljaju i predlažu nadležnim tijelima :

• svoja mišljenja i prijedloge o odgojno obrazovnom radu u Školi,
• sudjeluju u procesu primjene odgojnih mjera,

• predlažu način i sadržaj mjera poticanja i nagrađivanja,

• predlažu oblike kulturno-umjetničkog, športskog, tehničkog sadržaja,
aktivnosti i slično.

slobodnih

• poštivanje pravila školskog života i rada i pridržavanje odredaba Kućnog reda, ovog
Statuta i drugih akata Škole sudjelovanje Vijeća učenika u rješavanju možebitnih
problema.

7. Redovito školovanje
Članak 117.
(1)Redovito školovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i drugih oblika odgojno –
obrazovnog rada, te obavljanje ostalih obveza.
Članak 118.

(1)Izostanke s nastave, odnosno zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog
rada, dužni su opravdati roditelji, odnosno staratelji učenika u skladu s Pravilnikom o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
(2)Način opravdavanja izostanka učenika, definiraju se ovim Statutom na slijedeći
način:
• Roditelj ili skrbnik može, više puta godišnje, opravdati izostanak djeteta u trajanju do
tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenje sukladno čl.
1. st. 2. Pravilnika o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera:
nastavniku za izostanak tijekom nastavnog dana, razredniku za izostanak do tri
radna dana, ravnatelju za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
Nastavničkom vijeću za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

• Roditelj ili skrbnik mogu opravdati izostanak djeteta osobno dolaskom u školu,
telefonskim kontaktom s razrednikom ili slanjem elektronske pošte razredniku.
Roditelj ili skrbnik dužan je opravdati izostanak svog djeteta najkasnije pet radnih
dana (5) od prvog dana izostanka učenika. Naknadna opravdanja neće se uvažavati.
O opravdanosti izostanka odlučuje razrednik.
• Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri
radna dana (uzastopno) dokazuje se liječničkom potvrdom. Rok za donošenje
liječničke potvrde je najkasnije sedam radnih dana od povratka učenika u školu.
Potvrdu donosi roditelj učenika.
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• Roditelj odnosno skrbnik dužan je kontaktirati razrednika (osobno, telefonski ili Emailom) u ovom slučaju – zdravstveni problemi dulji od tri radna dana, najkasnije
četvrtog radnog dana od početka bolesti odnosno izostanka učenika (započinje
nadležnost liječnika).
• Roditelj ili skrbnik mogu unaprijed zatražiti opravdanje za izostanak učenika, od
strane razrednika, do tri radna dana, isključivo pisanim putem, upućeno razredniku.
Rok za podnošenje navedenog zahtjeva je pet radnih dana prije izostanka učenika. O
opravdanosti izostanka odlučuje razrednik.

• Roditelj ili skrbnik može zatražiti opravdani izostanak svog djeteta u trajanju od 7 do
15 radnih dana pisanim putem (unaprijed), a rok je sedam radnih dana prije početka
izostanka. U ovisnosti o broju radnih dana izostanaka učenika, odnosno
opravdanosti zahtjeva, o opravdanosti odlučuje ravnatelj odnosno Nastavničko
vijeće.

• Pisani način za traženje opravdanja (kada se podnosi unaprijed razredniku) može se
zatražiti vlastoručno potpisanim dopisom ili upućeno E-poštom na E-adresu
razrednika učenika. Za pisana traženja koja se odnose na ravnatelja i Nastavničko
vijeće mjerodavan je samo vlastoručno potpisan dopis podnesen putem protokola
škole.

• SMS poruke ne smatraju se pravovaljanim načinom dostavljanja zamolbe ili
opravdanja za izostanak učenika.

(3)Kao opravdani izostanci s nastave osim bolesti smatraju se i dolje navedeni

-

športska natjecanja

-

smrtni slučajevi u obitelji,

-

elementarne nepogode i slično,

-

-

slučajevi:

iznimne obiteljske prilike,
prometni zastoji i prekidi,

sudjelovanje u svojstvu člana u organiziranim športskim i kulturnim aktivnostima
i natjecanjima vezanim uz odgojno obrazovni proces,
i druge opravdane situacije.

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. Rok za
podnošenje potvrde izdane od odgovarajuće institucije je najkasnije tri radna dana od prvog
dana izostanka. Potvrdu institucije, osobno razredniku, donosi roditelj ili skrbnik učenika.
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(4)Opravdanost izostanka prosuđuje isključivo razrednik odnosno osoba koja
zamjenjuje razrednika (a koja je određena od strane ravnatelja) te razloge izostanka
unosi u rubriku u razrednoj knjizi, pored sati koje je utvrdio kao ispričane.
Iznimno, a sukladno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera predmetni nastavnik može u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja (koje iznosi
najmanje tri radna dana, unaprijed) opravdati izostanak sa svog nastavnog sata uz obavijest
i dogovor s učenikovim razrednikom.
Članak 119.

(1)Učenik može izostati s nastave, odnosno drugog oblika odgojno – obrazovnog rada
po odobrenju, a prema načinu definiranom čl. 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera. Navedeno se odnosi za izostanke od 3-15 radnih dana.

(2)Ako učenik ne pohađa nastavu redovito ili je prestane pohađati, razrednik je
dužan u roku od sedam radnih dana zatražiti od roditelja, odnosno staratelja
objašnjenje o razlozima neredovitog pohađanja nastave. Razrednik prvo kontaktira
roditelja telefonskim putem, a u koliko je nemoguće ostvariti kontakt razrednik šalje
brzojav na roditeljsku adresu te obavještava roditelja o nastaloj situaciji. Dužnost
roditelja je da se odazove školskoj ustanovi odnosno pozivu razredniku.
(3)Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se nenajavljeni odnosno ne
opravdani izostanak od tri radna dana neprekidno.
(4) Ravnatelj može odobriti izostanak s nastave do sedam uzastopnih radnih dana.
(5)Nastavničko vijeće može odobriti opravdan izostanak s nastave do petnaest
uzastopnih radnih dana.
Članak 120.
(1)Redoviti učenici mogu tijekom školovanja promijeniti upisani program.
ispita.

Promjena programa i upis u Školu uvjetuje se polaganjem razlikovnih i dopunskih

Promjenu programa i upis u školu odobrava Nastavničko vijeće, te utvrđuje sadržaj
razlikovnih i dopunskih ispita, na prijedlog Povjerenstva za određivanje prijedloga
razlikovnih i dopunskih ispita, kojeg imenuje ravnatelj kao stalno stručno tijelo.
Članak 121.

1. Učenici mogu predati pisani zahtjev za nastavak školovanja najkasnije do 05. srpnja
tekuće školske godine.
2. Školsko Povjerenstvo za utvrđivanje razlikovnih i dopunskih predmeta odnosno ispita,
analizira odnosno uspoređuje nastavne planove i programe za zanimanje za koje je
određeni učenik školovan, odnosno za kvalifikaciju koju je učenik stekao.
Uspoređivanje se vrši s nastavnim planom i programom za zanimanje za kojeg se
učenik prijavio u našoj školi.
3. Nakon utvrđenih razlika u predmetima koji su različiti po satnici i po sadržaju kao i
utvrđivanja predmeta koje učenik nije u dotadašnjem školovanju imao, određuju se svi
predmeti koje je potrebno polagati.
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4. Učenik dobiva Rješenje o gore navedenom.

5. Učenik može polagati navedene nastavne predmete u periodu od 20. listopada tekuće
godine (u kojoj je upisan u našu školu) do 31. kolovoza naredne godine., a način
organizacije odgojno-obrazovnog rada biti će instruktivno-konzultativan. O pohađanju
navedenog oblika rada evidenciju će voditi predmetni nastavnici koje imenuje ravnatelj
škole.
6. Svaki učenik može pristupiti polaganju ispita za jedan nastavni predmet u dva navrata
(pred predmetnim nastavnikom kojeg određuje ravnatelj), a treći put ispit se polaže
pred Povjerenstvom. Provođenje takvog ispita provodi se prema Statutu škole, koje se
odnosi na Razlikovne i dopunske ispite čl. 155. do 158. Statuta škole. Zapisnici se
popunjavaju odmah i ovjeravaju ih tri člana Povjerenstva.
7. Rokove za polaganje određenog ispita ili grupe ispita po nastavnim predmetima
određuje Nastavničko vijeće. Navedeni rokovi u pravilu su trajni za svaku školsku
godinu. Škola će svakom učeniku izdati Rješenja o nastavnim predmetima (i rokovima)
koje je učenik dužan polagati. Rokove će škola objaviti na web stranici do 30. rujna
tekuće godine. Roditelj ili skrbnik odnosno učenik, po objavljivanju ispitnih rokova
trebaju doći u školu i popuniti prijavnice za polaganje ispita (za prvi ispitni rok)
najkasnije do 12. listopada tekuće godine. Ukoliko namjera polaganja određenog ispita
ne bude prijavljena na navedeni način smatrat će se da učenik nema namjeru pristupiti
polaganju ispita te da je taj ispitni rok neopravdano propušten. Prijavnica se popunjava
za svaki nastavni predmet u svakom ispitnom roku i to najkasnije deset dana prije
održavanja ispita. Termin za održavanje nekog od prijavljenih ispita određuje ravnatelj.
8. Učenik odnosno roditelj po dobivanju Rješenja od strane škole trebaju u roku od 10
dana svojim potpisom potvrditi prihvaćanje Rješenja, a u kojem će biti napisano koje
nastavne predmete učenik treba polagati. Ukoliko učenik odnosno skrbnik ne potvrde
prihvaćanje Rješenja kojeg je izdala škola (vlastoručnim potpisom), smatrat će se da je
polaznik odustao od namjere daljnjeg školovanja u Tehničkoj školi za strojarstvo i
mehatroniku, Split.

9. Učenik odnosno polaznik treba polagati ispite logičkim redoslijedom prema godinama
obrazovanja npr. prvo matematiku za prvi razred, pa matematiku za drugi razred i
konačno matematiku za treći razred. Ispiti se polažu pred predmetnim nastavnikom
kojeg odredi ravnatelj, a u slučaju trećeg pokušaja polaganja nekog razlikovnog ili
dopunskog ispita isti se polaže pred Povjerenstvo kojeg određuje ravnatelj.

10. Ispiti će biti organizirani na način da se ne započinje s ispitima iz drugog razreda dok se
ne polože svi ispiti vezani uz prvi razred. Isto se odnosi i za slučaj trećeg u odnosu na
drugi razred.

11. Učenik svaki razlikovni odnosno dopunski predmet ima pravo polagati maksimalno tri
puta, (tri roka).

12. Učenik koji do 31. 08. tekuće godine (rok prema Rješenju) položi sve ispite stiče pravo
nastavka redovitog školovanja u četvrtom razredu naše škole (za odabrano zanimanje).
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13. Učenik koji 15. lipnja tekuće godine (rok prema Rješenju) ima najviše jedan ili dva
nastavna predmeta (iz trećeg razreda) ocjenjena s nedovoljnom ocjenom ima prava
definirana važećim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

14. U pripremanju ispita za pojedine nastavne predmete učeniku je mjerodavna literatura
odnosno udžbenici koji su objavljeni na školskoj mrežnoj stranici.

15. Možebitni detalji, za svako zanimanje, (vezano uz specifičnost Nastavnih planova i
programa) bit će definirani u Rješenju kojeg će kandidat dobiti od strane Nastavničkog
vijeća.
Članak 122.
(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj
školi,odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni
program,najkasnije do početka drugog polugodišta.

(2) Na zahtjev učenika,odnosno roditelja,odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj
školi,odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu koja u pravilu provodi isti obrazovni
program donosi nastavničko vijeće,vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu
odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.

(3) Promjena programa u srednjoj školi može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili
dopunskih ispita,a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita,te način i rokove
polaganja određuje nastavničko vijeće.

(4) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana
od dana primitka obavijesti i upisa učenika u drugu školu.
(5) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom nastavničkog vijeća omogućiti
promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis udrugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program,ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za
upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj programu toj školi i toj školskoj godini.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom nastavničkog vijeća, učeniku prvoga
razreda srednje škole može se omogućiti promjena upisanoga programa,odnosno upis u
drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon
provedenog upisnog postupka škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena
odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.

(7) 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.
(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, škola je dužna upisati učenika i nakon kraja prvog
polugodišta ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu sukladno
članku 84.ovoga Zakona.

(9) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati ako od kraja školske
godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja
obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine,o čemu odluku donosi nastavničko
vijeće.
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Članak 123.
(1)Uspjeh redovitih učenika na kraju školske godine utvrđuje se na temelju praćenja i
ocjenjivanja tijekom nastavne godine u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i propisima donesenim na temelju Zakona.
(2)Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim
obvezama za svaki nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja,
provjeravanja i ocjenjivanja učenika. Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba
provede, a roditeljima ukazati na činjenicu da su učenici upoznati sa svojim obvezama.

(3) Pisane provjere znanja provode se isključivo prema usvojenom vremeniku koji je
oglašen na oglasnoj ploči škole i na web stranici škole. Svaka promjena predviđenog datuma
pisane provjere treba biti administrativno odobrena na način koji je svojom odlukom donio
ravnatelj (standardni obrazac). Sve pismene provjere znanja trebaju biti provedene (za
učenike nekog razrednog odjeljenja) na isti način pod istim uvjetima i s istim zadatcima
odnosno bodovanju istih – svi učenici nekog razrednog odjeljenja trebaju istovremeno imati
pisanu provjeru znanja za određeno gradivo (cijelo razredno odjeljenje, a ne po grupama).
Članak 124.

(1)Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svoj predmet, utvrđuje nastavnik javno u
razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj grupi na zadnjem nastavnom satu. Ocjena mora biti
obrazložena.
(2)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti nastavnika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće, na
prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj.

(3)Ocjena na kraju nastavne godine, odnosno zaključna ocjena mora biti odraz učenikovih
cjelokupnih odgojno – obrazovnih postignuća, tijekom obrazovnog razdoblja, te utemeljena
na bilješkama o praćenju učenika i na ocjenama upisanim u imenik.
(4)Zaključna ocjena na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine
upisanih ocjena, poglavito ako je učenik pokazao napredak tijekom nastavne godine.
Članak 125.

(1)Uspjeh učenika iz pojedinih predmeta ocjenjuje se slijedećim ocjenama:
-

odličan (5)

-

dovoljan (2)

-

-

vrlo dobar (4)
dobar (3)

nedovoljan (1)

(2)Ocjene odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan su prolazne.
Članak 126.
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(1)Krajem nastavne godine, odnosno krajem školske godine, razrednik izračunava, a
Razredno vijeće utvrđuje opći uspjeh učenika jedinstvenom ocjenom, koja je aritmetička
sredina ocjena iz svih predmeta i to ocjenom:
-

odličan, ako je srednja ocjena najmanje 4,50

-

dovoljan, ako je srednja ocjena najmanje 2,00.

-

-

vrlo dobar, ako je srednja ocjena najmanje 3,50
dobar, ako je srednja ocjena najmanje 2,50

(2)Učeniku koji na kraju školske godine ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz tri ili više
predmeta, odnosno učeniku koji nije položio popravni ispit, opći uspjeh utvrđuje se
ocjenom nedovoljan, te se upućuje na ponavljanje razreda.
Članak 127.

(1)Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.

(2)Razrednik je dužan na zadnjem satu u nastavnoj godini upoznati sve učenike s ocjenom
iz vladanja koju će predložiti Razrednom vijeću za svakog učenika. Navedeno je potrebno
kako bi učenici nezadovoljni s dobivenom ocjenom iz vladanja imali dovoljno vremena za
konzumiranje prava iz čl. 136. st. 7. ovog Statuta.
Članak 128.

(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 nadoknađivanja znanja
kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.

(2) Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Nastavničko vijeće prilikom utvrđivanja broja sati dopunskog rada, dužno je broj sati za
svaki nastavni predmet utvrditi razmjerno broju nastavnih sati tjedno.
U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane
ishode,nastavnik učeniku zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na
popravni ispit nastavnik dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

(2)Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40 satnog radnog tjedna.

Članak 129.
(1)Učenik koji iz opravdanih razloga (dugotrajna bolest, opravdana spriječenost, vojne ili
druge obveze, razna športska i druga natjecanja i slično) nije mogao pohađati nastavu i biti
ocijenjen iz jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
47

Članak 130.
(1)Učenik može zbog zdravstvenog stanja, biti trajno ili privremeno oslobođen obveze
savladavanja pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz temeljnih
predmeta struke, odnosno neophodni za zanimanje za koje se učenik školuje.

(2)Odluku o oslobođenju obveza iz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na
prijedlog mjerodavnog liječnika.
Članak 131.

(1)Redoviti učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno Zakonu o športu ili
daroviti učenici u umjetničkom području, te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u trajanju za
polovinu duljem od propisanog trajanja programa.
(2)Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Nastavničko vijeće za svakog učenika
posebno.

(3)Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim
kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj
razini.
(4)Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša mogu svaku šk. god. pohađati u
trajanju do završetka prvog polugodišta slijedeće šk. god. i u tom vremenu trebaju dobiti
prolazne ocjene iz svih nastavnih predmeta kako bi mogli nastaviti svoje redovito
školovanje u višem razredu. Takvi učenici ostvaruju pravo redovitog upisa u viši razred na
početku slijedeće školske godine.
Članak 132.

(1)Ukoliko redoviti učenik nije do roka upisa ocijenjen iz svih predmeta prolaznom
ocjenom ili nije ocijenjen, upućuje se na ponavljanje razreda.
(2)Učenik srednje škole može najviše dva puta upisati isti razred.

(3) Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti
najviše dva puta,osim učenika koji pohađa program za stjecanje niže razine srednjeg
obrazovanja koji to pravo može koristiti samo jedanput.
(4) Iznimno,sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje,učenik može
svaki razred upisati dva puta.

Članak 133.
(1)Škola otkriva, prati i potiče darovite učenike, te organizira i vrši izbor odgovarajućih
dodatnih sadržaja i metoda rada kojima omogućuje izuzetno nadarenim učenicima da
razviju svoje sposobnosti, sklonosti i interese.
(2)Učenici iz stavka 1. ovog članka mogu završiti obrazovni program u vremenu kraćem od
propisanog, a na način i pod uvjetima koje propisuje nadležni Ministar, o čemu odluku
donosi Nastavničko vijeće.
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8. Dokumentacija
Članak 134.
(1)Škola vodi za svaki razredni odjel imenik učenika, pregled i dnevnik rada, te matičnu
knjigu za skupine učenika, s podacima za svakog učenika posebno.
(2)Osim navedenog Škola vodi i ostalu dokumentaciju, pedagošku i ostalu evidenciju prema
propisima koje donosi nadležni Ministar, a posebno upisnik učenika i radnika s potrebnim
podacima u elektronskom obliku (e-matica).
Članak 135.

(1)Na završetku svakog razreda izdaju se razredne svjedodžbe.

Na završetku srednjoškolskog obrazovanja učeniku se izdaje svjedodžba o završnom radu.
(2)Učenicima se izdaje prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu.
(3)Svjedodžbe iz ovog članka javne su isprave.
(4) Sadržaj i oblik svjedodžbi propisuje nadležni Ministar.

9. Ispiti

a) Ispit pred povjerenstvom za slučaj kada učenik nije zadovoljan s
zaključenom ocjenom
Članak 136.
(1) 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
Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1.ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.

(3)Termine za polaganje ispita pred povjerenstvom zbog nezadovoljstva zaključenom
ocjenom utvrđuje Nastavničko vijeće.

(4)Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta, vidi čl.
146. Ovog Statuta.
(5)Ocjena pisanog dijela ispita ne uvjetuje izlazak učenika na usmeni dio ispita.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Nastavničko vijeće.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
(6) Ispitno povjerenstvo čine tri člana koje određuje Nastavničko vijeće.
(7) Ocjena Ispitnog povjerenstva je konačna.

(8) 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 nastavni rad prema članku 128. ovog Statuta.
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(9) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može, u roku od dva dana,
podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja
donijeta od strane Nastavničkog vijeća je konačna.
Članak 137.

(1)Nastavničko vijeće imenuje Povjerenstvo pred kojim se polaže ispit za učenike koji nisu
zadovoljni sa zaključenom ocjenom. Povjerenstvo čine tri člana i to:
•

•
•

predmetni nastavnik,

nastavnik istog ili srodnog predmeta

razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje

(2)U slučaju opravdane odsutnosti člana Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, Nastavničko
vijeće imenuje drugog člana Povjerenstva iz redova Nastavničkog vijeća.
(3)U opravdanom slučaju za člana Povjerenstva – nastavnika istog ili srodnog predmeta,
može biti imenovan nastavnik iz druge škole.
(4)Predsjednik Ispitnog povjerenstva je razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

(5)O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u kojem se unose sva pitanja zadana
učeniku, ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja ispita.
Zapisnik vodi nastavnik istog ili srodnog predmeta.

(6)Škola će na svojim mrežnim stranicama objaviti termine za polaganje Ispita pred
Povjerenstvom zbog nezadovoljstva sa zaključenom ocjenom odmah po donošenju
rasporeda za polaganje ispita odnosno donošenja Ispitnih povjerenstava od strane
Nastavničkog vijeća.
Članak 138.

(1) Na zahtjev učenika (odnosno roditelja), Nastavničko vijeće može donijeti odluku o
izuzeću predmetnog nastavnika iz Ispitnog povjerenstva, ako ocijeni da je zahtjev opravdan.
Zahtjev, za izuzeće, se predaje na školski protokol.

Članak 139.
(1)Kada članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je većinom
glasova. Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje
koje se unosi u zapisnik.
(2)Ocjena Povjerenstva nakon ispita, ne može biti niža od prvotno zaključene ocjene na koju
je učenik imao primjedbu.
(3)O ponovnom ispitu vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za
svako pitanje i konačna ocjena ispita.
(4)Ocjena Povjerenstva je konačna.

(5)Ostvarivanjem prava na ispit pred Povjerenstvom, učenik ne gubi pravo na popravni
ispit.
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b) Popravni ispit
Članak 140.
(1)Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na
popravni ispit koji se održava do kraja školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
(2)Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
Povjerenstva je konačna.
(3)Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
Članak 141.

(1)Iznimno od odredbe članka 140. stavak 2. ovog Statuta, učenik koji je na kraju nastavne
godine ocijenjen nedovoljnom ocjenom iz Radioničkih vježbi i praktikuma ili iz predmeta
koji zahtijevaju uspješno savladavanje laboratorijskih vježbi, polaže se popravni ispit, ali tek
nakon dopunjenih odnosno odrađenih ili ponovljenih Radioničkih vježbi i praktikuma ili
Laboratorijskih vježbi. Ispit se polaže u kolovozu.
Članak 142.

(1)Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu, utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i
ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
(2)Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je
najkasnije na dan polaganja ispita, izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom
primjenjuje se stavak 1. ovog članka.
(3)Učenik iz stavka 2. ovog članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima
spriječenosti, polaže popravni ispit u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
Članak 143.

(1)U Povjerenstvo za polaganje popravnog ispita, ravnatelj Škole imenuje tri člana i to:
• predmetnog nastavnika,

• nastavnika istog ili srodnog predmeta,

• razrednika odnosno osobu koja ga zamjenjuje

(2)U slučaju opravdane odsutnosti člana Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj
imenuje drugog člana Povjerenstva iz reda članova Nastavničkog vijeća.

(3)U opravdanom slučaju za člana Povjerenstva – nastavnika istog ili srodnog predmeta,
može biti imenovan nastavnik iz druge škole.
(4)Predsjednik Ispitnog povjerenstva je razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

(5)O popravnom ispitu vodi se zapisnik u kojem se unose sva pitanja zadana učeniku,
ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja ispita. Zapisnik vodi
nastavnik istog ili srodnog predmeta.
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Članak 144.
(1)Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.

(2)Kada Povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom
glasova, a član Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje
koje se unosi u zapisnik.
(3)Ocjena Povjerenstva je konačna.

Članak 145.

(1)Ukoliko je nastavnim planom i programom za određeni predmet propisana izrada
programskih zadataka, učenik koji je upućen na popravni ispit dužan je prije pristupanja
ispitu izraditi zadane programske zadatke, koje nije s uspjehom izradio tijekom nastavne
godine.
(2)O obvezi iz stavka 1. ovog članka, predmetni nastavnik je učenike dužan upoznati na
početku nastavne godine, kao i prilikom zaključivanja i obrazlaganja nedovoljne ocjene za
određeni predmet.
Članak 146.

(1)Popravni ispit polaže se:

pismeno i usmeno iz slijedećih predmeta:
-

hrvatski jezik s književnošću

-

fizika,

-

-

-

strani jezik,

matematika,

računalstvo, računalstvo i programiranje
tehnička mehanika,
elementi strojeva,

strojarske konstrukcije,
termodinamika,
hidraulika,

pneumatika,

elektrotehnika,
alati i naprave,

samo pismeno, popravni ispit se polaže iz:
-

tehničkog crtanja,

praktičnim radom popravni ispit se polaže iz:
-

radioničkih vježbi,

usmenim ispitom i provjerom praktičnih vještina iz;
-

strojarske tehnologije,

52

provjerom usvojenih vještina i usmenim ispitom teoretskih znanja ispit se polaže iz:
-

tjelesne i zdravstvene kultura.

(2)Učenik ne može polagati dva popravna ispita u istom danu. Isto tako učenik ne može
imati pismeni dio ispita i usmeni dio ispita iz istog predmeta u istom danu.

(3) Učenik može u istom danu imati pismeni dio popravnog ispita iz jednog predmeta i
usmeni dio ispita iz drugog predmeta.
(4) Pismeni dio popravnog ispita može trajati maksimalno do 45 minuta, a usmeni dio
popravnog ispita do maksimalno 20 minuta.
(5)Iz ostalih predmeta popravni ispit se polaže samo usmeno.

(6)Ocjena nedovoljan iz pismenog dijela popravnog ispita, nije razlog za gubitak prava
pristupanja usmenom dijelu ispita.
(7)Popravni ispit koji se polaže pismeno i usmeno organizira se na način da usmeni dio
ispita mora biti organiziran najranije slijedećeg radnog dana od dana kada je proveden
pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita provodi predmetni nastavnik, a usmeni dio
povjerenstvo iz članka 143.
Članak 147.
(1)Učenik stječe pravo upisa u slijedeći razred, ako je do kraja školske godine ocijenjen iz
svih predmeta prolaznom ocjenom.

(2)Učenik koji nakon popravnog ispita nije dobio prolaznu ocjenu, upućuje se na
ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi status redovnog učenika.

c) Predmetni i razredni ispiti

Članak 148.
(1)Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz
jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
(2)Opravdani razlozi iz stavka 1. ovog članka smatraju se:
-

bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,

-

razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,

-

obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
isključenje učenika iz Škole,

i drugih opravdanih razloga,

dulji izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće.

(3)Učenik iz st. 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, a opravdanost
svog zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove odnosno druge ustanove
(sud, policija i sl.), kada su razlozi utvrđeni prema podstavku 1., stavka 2. ovog članka –
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odnosno potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi prema podstavcima 2. , 3.,
4., i 5. st. 2. ovog članka.
(4)Odluku o upućivanju na predmetni ili razredni ispit (prema st. 1. ovog članka)
donosi Nastavničko vijeće, na temelju obrazloženog prijedloga predmetnog/ih nastavnika,
kojeg priprema u suradnji s razrednikom.
(5)Prijedlog prije iznošenja pred Nastavničko vijeće mora biti raspravljen sa
razrednikom i na Razrednom vijeću, o čemu se vodi poseban zapisnik.
Članak 149.
(1)Predmetni ili razredni ispit, mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća, polagati i
daroviti učenici, koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedno
savladavaju još jedan obrazovni program.

Članak 150.
(1)Učenik kojemu je izrečena odgojna mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja
razrednog ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i
ovim Statutom, ali se učeniku u Odluci o isključenju mora navesti da je i dalje dužan
pohađati nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture, Radioničke vježbe i praktikum, Radioničke
vježbe, te predmete koji imaju praktični dio nastave ili laboratorijske vježbe.
Članak 151.

(1)Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku do kraja nastavne godine.
Od 1. svibnja do završetka nastavne godine za učenike završnih razreda, odnosno od 25.
svibnja do završetka nastave za učenike ostalih godina obrazovanja.

(2)Raspored održavanja predmetnih ili razrednih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih
objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za svakog učenika ponaosob.
Članak 152.

(1)Kada učenik zbog opravdanog razloga nije mogao pristupiti polaganju predmetnog ili
dijelu razrednog ispita do kraja nastavne godine može podnijetu zahtjev Nastavničkom
vijeću, da ispit polaže u drugom terminu kojeg odlučuje Nastavničko vijeće.
(2)O opravdanosti
dokumentacije.

zahtjeva

odlučuje

Nastavničko

vijeće,

na

temelju

priložene

Članak 153.

(1)U Povjerenstvo za polaganje predmetnog ili razrednog ispita ravnatelj Škole imenuje tri
člana i to:
-

predmetnog nastavnika,
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-

nastavnika istog ili srodnog predmeta,

razrednika odnosno osoba koja ga zamjenjuje

(2)U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj
imenuje drugog člana Povjerenstva iz reda članova Nastavničkog vijeća.
(3)Predsjednik Ispitnog povjerenstva je razrednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

(4)O predmetnom ili razrednom ispitu vodi se zapisnik u kojem se unose sva pitanja zadana
učeniku, ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak provođenja ispita.
Zapisnik vodi nastavnik istog ili srodnog predmeta.
(5)Ocjena Povjerenstva je konačna.

Članak 154.
(1)Učenik ne može polagati više od tri ispita iz različitih nastavnih predmeta u jednom
danu.

d) Razlikovni i dopunski ispiti
Članak 155.
(1)Razlikovne i dopunske ispite polažu:

• učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz drugog obrazovnog
programa koji se opsegom ili sadržajem razlikuje,
• učenici koji mijenjaju obrazovni program unutar same škole

• učenici koji su stekli nižu stručnu spremu, a nastavljaju školovanje ili polaganjem
ispita žele steći srednju stručnu spremu (o načinu polaganja za ovu kategoriju
učenika mjerodavan je čl. 121. ovog Statuta)
• učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Članak 156.

(1)Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje Nastavničko vijeće, na prijedlog Povjerenstva
(definiranog člankom 120. ovog Statuta), kojeg imenuje Ravnatelj. Učenici iz inozemstva
razlikovne i dopunske ispite polažu prema rješenju nadležnog Ministarstva.

(2)Rokove odnosno termine za polaganje razlikovnih i dopunskih ispita svaki kandidat
dobiva pisanim putem odnosno putem elektroničke pošte.
(3)Ocjene Ispitnih povjerenstava su konačne.

(4)Ukoliko učenik (iz čl. 155. st. 1. toč. 2.) ne položi razlikovne ili dopunske ispite do kraja
prvog polugodišta (prema rješenju) gubi pravo nastavka školovanja (u određenom razredu)
u tekućoj nastavnoj odnosno školskoj godini (za određeno zanimanje) te se postupa prema
čl. 158 st. 3. ovog statuta.
Članak 157.
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(1)Razlikovni i dopunski ispiti mogu se polagati u cijelosti ili po godišnjim sadržajima, o
čemu odlučuje Nastavničko vijeće.
(2) Rokove i način polaganja ispita utvrđuje Nastavničko vijeće sukladno odredbama ovog
Statuta koje vrijede i za slučajeve kada se radi o polaganju predmetnih ili razrednih ispita,
osim što ispitivača određuje ravnatelj Škole.

(3)Konkretne termine za polaganje prijavljenih ispita unutar definiranih rokova određuje
ravnatelj škole o čemu se učenik obavještava putem elektronske pošte, odnosno pisanim
putem.
(4)Ispitivača za provedbu svakog od razlikovnih i dopunskih ispita imenuje ravnatelj škole.

(5)Učenik ne može polagati više od dva razlikovna ili dopunska ispita u jednom danu.
(6)O provedenim razlikovnim i dopunskim ispitima vodi se (i ovjerava) zapisnik u kojem se
unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za svako pitanje, konačna ocjena ispita i nadnevak
provođenja ispita. Zapisnik vodi ispitivač kojeg je imenovao ravnatelj škole.
(7)Za učenike koji su stekli nižu stručnu spremu, odnosno završili trogodišnje obrazovanje
te žele nastaviti redovito obrazovanje u četvrtom razredu naše škole razlikovni odnosno
dopunski ispiti polažu se prema čl. 121. ovog Statuta.
Članak 158.

(1)Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, Škola izdaje svakom učeniku pojedinačno
rješenje.
(2)U rješenju se navode:

• predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite,

• rokove u kojima će učeniku naknadno biti definirani termini za polaganje ispita.

(3)Učenik koji u zadanom roku ne položi razlikovne i dopunske ispite, upućuju se u niži
razred određenog zanimanja.

e) Izrada i obrana završnog rada i ispiti državne mature
Članak 159.
(1)Srednjoškolsko obrazovanje učenika završava se izradbom i obranom završnog rada,
kojeg osigurava i provodi Škola.

(2)Učenici mogu polagati Ispite državne mature po postupku, uvjetima i načinu koji propiše
ministar.
(3)Sve pripremne radnje oko polaganja ispita državne mature, kao i suradnju s Nacionalnim
centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi školsko Ispitno povjerenstvo za
provođenje ispita državne mature.
(4)Ispitno povjerenstvo za provođenje ispita državne mature imenuje ravnatelj Škole iz
reda nastavnika, a jedan član ispitnog povjerenstva je ispitni koordinator za Školu.
Članak 160.
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(1)Za ispite kojima učenik želi pristupiti (popravni ispiti, razlikovni i dopunski ispiti,
predmetni i razredni ispiti) učenik treba popuniti prijavnicu putem školskog protokola
najkasnije 7 dana prije početka održavanja ispita.
(2)Za sve vrste ispita pisani dio ispita može trajati najviše do 45 minuta, a usmeni dio ispita
najviše do 20 minuta.

10. Mjere poticanja i pedagoške mjere
a) mjere poticanja
Članak 161.
(1)Mjere poticanja su:
-

-

pohvale i
nagrade.

(2)Pohvale i nagrade dodjeljuje se učenicima, razrednim odjelima ili obrazovnim
skupinama koje se ističu u učenju, ponašanju i drugim korisnim aktivnostima.

(3)Cilj je mjera poticanja podržati i obodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i
djelovanjima.
Članak 162.

(1)Pohvale učenicima izriče:
-

predmetni nastavnik,

-

ravnatelj,

-

razrednik,

Razredno vijeće,

Nastavničko vijeće,
Školski odbor.

Članak 163.
(1)Pohvale mogu biti:

- usmene – objavljene na sjednici stručnog tijela, školskoj svečanosti, prigodnoj proslavi,
svečanosti povodom završetka školske godine i slično,
-

pismene – pohvalnica, diploma, priznanje i slično,
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Članak 164.
(1)Nagrade učenicima dodjeljuje Nastavničko vijeće.
(2)Nagrade može dodijeliti i ravnatelj Škole.

Članak 165.
(1)Nagrade mogu biti:
-

-

knjige,

albumi, fotografije i slično,
sportski rekviziti,

alati, pribori, instrumenti za učenje i rad,

Članak 166.

(1)O pohvalama i nagradama izrečenim odnosno dodijeljenim, Škola vodi posebnu
evidenciju.

(2)Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima –
matične knjige i elektronsku maticu.
Članak 167.

(1) Sredstva za nagrade osiguravaju se iz fonda troškova obrazovanja. Sredstva se
prikupljaju na početku svake školske godine, po odobrenju Osnivača (Splitsko-dalmatinske
županije).
b) Pedagoške mjere
Članak 168.
(1)Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, niti smije imati za
učinak zastrašivanje ili ponižavanje učenika, odnosno povredu učenikove osobnosti.
(2)Pedagoške mjere provode se sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera propisanom od strane Ministarstva. Opomenu izriče razrednik,
Ukor izriče Razredno vijeće, Opomenu pred isključenje izriče Nastavničko vijeće,
Isključenje iz škole donosi ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
(3)Škola je dužna, u slučaju izricanja odgojne mjere Opomena pred isključenje i
Isključenje iz škole, obavezno obavijestiti Centar za socijalnu skrb.
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c) NAČIN NA KOJI NASTAVNIČKO VIJEĆE PREDLAŽE RAVNATELJU IZRICANJE
PEDAGOŠKE MJERE ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE

Članak 169.
(1)Razrednik učenika koji podliježe možebitnom izricanju pedagoške mjere
Isključenja iz škole, pismenim putem (školski protokol) obavještava ravnatelja o
navedenom.
Članak 170.
(1)Nakon dobivanja obavijesti iz čl. 169., ravnatelj imenuje Povjerenstvo za
utvrđivanje opravdanosti izricanja pedagoške mjere Isključenja iz škole.
Članak 171.
(1)Povjerenstvo iz čl. 70. imenuje ravnatelj. Povjerenstvo ima tri člana iz reda
nastavničkog vijeća. U povjerenstvu se u pravilu imenuju razrednik učenika i školska
pedagoginja.
(2)Predsjednik Povjerenstva je razrednik.
(3)Rok za donošenje zaključaka od strane imenovanog Povjerenstva zbog
možebitnog izricanja pedagoške mjere Isključenja iz škole je osam dana od primitka
Rješenja koje izdaje škola.
Članak 172.
(1)Povjerenstvo svoj zaključak daje Nastavničkom vijeću škole na donošenje
konačnog prijedloga, ravnatelju, o možebitnom isključenju učenika iz škole.
(2)Zaključak se daje putem protokola za slijedeću sjednicu Nastavničkog vijeća.
(3)Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usuglašavanjem. Ukoliko se povjerenstvo ne
može usuglasiti, prijedlog se utvrđuje većinom glasova. Član povjerenstva koji nije
suglasan s prijedlogom ima se pravo očitovati izdvojenim mišljenjem koje se unosi u
zapisnik.
(4)Nastavničko vijeće, na svojoj sjednici, nakon razmatranja slučaja i glasovanja
donosi prijedlog za izricanje mjere. Ravnatelj izriče pedagošku mjeru na temelju
obavijesti odnosno prijedloga od strane Nastavničkog vijeća.
Članak 173.
(1)U postupku izricanja svih pedagoških mjera svi nastavnici, stručni suradnici i
ravnatelj dužni su voditi računa o dobi učenika, njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i
osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koji utječu na učenikov razvoj,
okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo i drugim okolnostima.
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Članak 174.
(1)Rok za podnošenje prigovora za izrečene pedagoške mjere: opomena, ukor,
opomena pred isključenje iznose 8 dana od dana primitka obavijesti o izrečenoj
mjeri.
(2)Prigovori se dostavljaju ravnatelju škole, pisanim putem.
(3)U slučajevima kada je izrečena pedagoška mjera Isključenje iz škola, učenik
odnosno njegov roditelj ili skrbnik, mogu podnijeti žalbu na izrečenu mjeru u roku
od 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz
škole, na protokol škole, a škola će istu proslijediti Ministarstvu, na konačnu odluku.

X. PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA
Članak 175.
(1)Nastavnici u Školi su:
-

nastavnici,

-

suradnici u nastavi.

-

-

stručni suradnici,

strukovni učitelji,

(2)Nastavnici organiziraju i izvode sve oblike nastave kao i druge oblike neposrednog
odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koje proizlaze ii naravi i opsega
odgojno-obrazovnog rada.
(3)Stručni suradnici organiziraju i obavljaju stručne: pedagoške, psihološke, zdravstvene,
defektološke, socijalne, knjižničarske, programerske i druge poslove vezane uz rad Škole.
Strukovni učitelji samostalno izvode praktičnu nastavu i vježbe.

Suradnici u nastavi sudjeluju u izvođenju praktične nastave i vježbi pod neposrednim
rukovođenjem nastavnika ili strukovnog učitelja.

(4)Iznimno strukovni učitelj samostalno izvodi i teoretsku nastavu, ako je stručna sprema
koju je postigao, najviši stupanj obrazovanja u tom stručnom području i ako je to propisao
nadležni Ministar.
Članak 176.

(1)Nastavnik i stručni suradnik Škole može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje
radnog odnosa ima diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski
specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije
utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pod zakonskim
aktima.

(2)Strukovni učitelj u Školi može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa ima preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste i
ima potrebne pedagoške kompetencije utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u
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osnovnoj i srednjoj školi i pod zakonskim aktima.

(3)Suradnik u nastavi u Školi može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa ima ogovarajuću srednju stručnu spremu i ima potrebne pedagoške kompetencije
utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pod zakonskim
aktima.
Članak 177.

(1)Poslove u Školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje
vodi kazneni postupak za kaznena djela zapriječena u članku 106. stavak 1. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi.
Članak 178.

(1)Nastavnici Škole dužni su surađivati s tijelima socijalne skrbi i drugim nadležnim tijelima
u cilju zaštite prava djeteta, odnosno prijaviti svako kršenje tih prava. Naročito treba
prijaviti svaku sumnju na tjelesno ili duševno nasilje, spolnu zlouporabu, zanemarivanje ili
nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje učenika.
Članak 179.

(1)Nastavnici imaju pravo i dužnost na cijelo-životno obrazovanje što između ostalog
uključuje i neprekidno se pedagoški i stručno usavršavati, pratiti znanstvena postignuća i
unapređivati pedagošku praksu, samostalno, a posebno u sustavu plana i programa
usavršavanja koje je izradilo ili odobrilo nadležno ministarstvo i njegove agencije.
Načine i postupke stručnog osposobljavanja i usavršavanja propisuje ministar.
Članak 180.

(1)Tjedno radno vrijeme nastavnika je 40 sati.

(2)U tijeku školske godine radno vrijeme nastavnika raspoređuje se na neposredni odgojnoobrazovni rad i ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada.

(3)Neposredni odgojno-obrazovni rad je rad nastavnika u redovitoj, izbornoj, dodatnoj i
fakultativnoj nastavi u razrednom odjelu ili obrazovnoj grupi iz predmeta utvrđenih
nastavnim planom i programom.
(4)Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada u koju se uključuju 2 sata poslova
razrednika, za teoretsku nastavu iznosi 20 do 22 sata. Za praktičnu nastavu 28 sati, a za rad
suradnika u nastavi s učenicima od 32 do 36 sati.
(5)Normu za svaki pojedini predmet propisuje nadležni Ministar pod zakonskim aktom.
Članak 181.

(1)Dodatni oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada su dodatna nastava s darovitim
učenicima i učenicima koji na kraju nastavne godine imaju zaključenu nedovoljnu ocjenu iz
jednog ili dva nastavna predmeta kao i sa učenicima koji se pripremaju za natjecanja.
(2)Dopunski oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada su dopunska nastava, priprema
učenika za završni ispit.
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(3)Razredništvo je skupina poslova koje obavlja razrednik i to:
-

sat razrednika,

-

organizacija stručnih posjeta, izleta,

-

-

rad s roditeljima,

rad s nastavnicima razrednog vijeća,

razredna evidencija i administracija, u koju posebno spada skrb za nabavu
udžbenika i unošenje podataka u elektronsku maticu.
unošenje odnosno ažuriranje podataka u razrednim knjigama i ostaloj pedagoškoj
dokumentaciji

(4)Stručno-metodička priprema obuhvaća poslove nastavnika na planiranju,
programiranju i pripremanju nastave.

(5) Ostali poslovi nastavnika su:
-

priprema početka i završetka školske godine,

-

analiza pismenih radova učenika,

-

-

-

-

završni ispiti,

popravi ispiti,

izvješća o rezultatima rada,

razredna evidencija i administracija,
stručno usavršavanje nastavnika,

dežurstvo,

sindikalna aktivnost povjerenika,

-

izvannastavne aktivnosti,

-

aktivnosti poema tjednom zaduženju za svaku šk. god.

-

ostale aktivnosti koje, u okviru Zakona, propiše Ravnatelj

druge radne obveze utvrđene godišnjim planom i programom rada Škole

Članak 182.
(1)Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno zakonu, propisima
donesenim na temelju zakona, kolektivnom ugovoru i općim aktima Škole.
(2)Kada utvrdi potrebu za potrebom rada novog radnika u Školi, ravnatelj je dužan
prije objavljivanja natječaja provesti slijedeći postupak:
• potrebu za radnikom prijaviti uredu državne uprave i zavodu za zapošljavanje,
• pričekati izjašnjavanje državne uprave o tome da li u svojoj evidenciji radnika za
kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena, ima radnika s
potrebnom kvalifikacijom.
62

(3)Natječaj će se objaviti nakon što ured državne uprave izvijesti Školu da u svojoj
evidenciji nema odgovarajuće osobe, odnosno ako je ured državne uprave uputi na rad osobu,
koja iz opravdanih razloga ne može zadovoljiti potrebe Škole, o čemu Škola mora ured
izvijestiti pismeno uz navođenje razloga zašto nije primila upućenu osobu.
Članak 183.
(1)Nastavnici zasnivaju radni odnos na temelju natječaja koji se objavljuje na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole. Rok prijave ne može biti
kraći o 8 dana.
(2)Iznimno od stavka 1. ovog članka radni odnos bez natječaja nastavnici mogu
zasnovati u slijedećim slučajevima:
-

na određeno vrijeme kada obavljanje poslova ne trpi odlaganje, do zasnivanja
radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,

-

na temelju sporazuma škola u kojima su radnici na radu na neodređeno vrijeme, a
žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja,

-

s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja.

-

s osobom koja se nalazi u evidenciji Ureda državne uprave ,

-

do punog radnog vremena s nastavnikom koji ima zasnovan radi odnos na
neodređeno nepuno radno vrijeme u nekoj školskoj ustanovi,

Članak 184.

(1)Nastavnici bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici kojima
pripravnički staž traje godinu dana. U daljnjem roku od godinu dana pripravnik mora
položiti stručni ispit. Nastavnici koji su zasnovali radni odnos na navedeni način trebaju u
navedenom roku (do dvije godine) steći pedagoške kompetencije kao preduvjet za
polaganje stručnog ispita.
(2)Nastavnici s radnim iskustvom u zanimanju za koje su školovani, a koje je trajalo dulje
od jedne (1) godine nemaju obvezu provođenja pripravničkog staža, ali moraju u roku od
jedne (1) godine položiti stručni ispit.

(3)Nastavnici s radnim iskustvom, u zanimanju za koje su školovani, a koje je trajalo dulje
od jedne godine, i nemaju stečene pedagoške kompetencije, nemaju obvezu provođenja
pripravničkog staža, već moraju u roku od dvije (2) godine steći pedagoške kompetencije i
položiti stručni ispit.
(4)Rok za polaganje stručnog ispita u slučaju privremene nesposobnosti radnika za rad,
korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se za onoliko
vremena koliko je trajala njegova privremena nesposobnost za rad.
Članak 185.

(1)Ukoliko osoba iz članka 198. ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos sukladno
zakonu.
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(2)Program, način i uvjeti polaganja stručnog ispita utvrđuju se i provode sukladno
pravilniku kojeg donosi nadležni ministar.
Članak 186.

(1)Ako se na objavljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava utvrđene uvjete, može se
izabrati osoba koja ne ispunjava uvjete. S takvom osobom sklapa se ugovor o radu na
određeno vrijeme, ali najdulje za 5 mjeseci.
Članak 187.

(1)Nastavnici su dužni svake tri godine obavljati liječnički pregled.

Raspored upućivanja nastavnika na liječnički pregled utvrđuje ravnatelj Škole.
Članak 188.

(1)Ako ravnatelj ocijeni da je nastavniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno
umanjuje njegovu radnu sposobnost, uputit će Školskom odboru obrazloženi prijedlog za
donošenje odluke o upućivanju nastavnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti. Ako
Školski odbor utvrdi da je prijedlog ravnatelja opravdan, donijet će odluku o upućivanju
radnika na liječnički pregled kod ovlaštenog doktora specijalista medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti.
Nastavniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu, zbog skrivljenog
ponašanja zbog kršenja radne obveze.

(2)Ako se liječničkim nalazom utvrdi da je nastavnikovo zdravlje bitno narušeno i da mu je
bitno umanjena sposobnost obavljanja odgojno-obrazovnog rada, ravnatelj ćei stu odluku
uputiti izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite radnika radi pokretanja
postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju smanjenja radne
sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka
radne sposobnosti.

XI. TAJNIK ŠKOLE
Članak 189.
(1)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) ovog stavka.
c) Djelokrug rada tajnika propisuje ministar.
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XII. STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE
Članak 190.
(1)Stručna tijela Škole su:
-

Nastavničko vijeće,

-

Stručni skup

-

Razredno vijeće,
Razrednik,

Prosudbeni odbor (za Završne radove)
Krizni tim (Tim za krizne situacije)
Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstva za određivanje prijedloga razlikovnih i dopunskih ispita
Ispitno povjerenstvo za provođenje Ispita državne mature
Članak 191.

( 1 ) Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

(2)Nastavničko vijeće problematiku iz svog djelokruga rada raspravlja na sjednicama koje
se zapisnički evidentiraju, a zapisnik vodi tajnik Škole ili netko od članova Nastavničkog
vijeća kojeg ovlasti ravnatelj.
(3)Nastavničko vijeće:
-

predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum,

-

prati njegovo ostvarivanje,

-

-

daje prijedlog Kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje,

sudjeluje u ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Škole
mišljenje na prijedlog istog,

i daje svoje

analiziraju stručne i pedagoške rezultate Škole,

skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
odlučuje o pohvalama i pedagoškom mjerama iz svog djelokruga,

raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima utvrđenim zakonom, propisima
donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole

obavlja i ostale aktivnosti iz svoje nadležnosti za redovito provođenje odgojno
obrazovnog procesa

organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,

predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,

odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili
koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više
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razine kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,

-

odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u

-

školu, odnosno o promjeni obrazovnog programa,

-

donosi odluku o oslobođenju učenika od određene školske aktivnosti,

-

donosi odluku o uvjetima i načinima školovanja kategoriziranih sportaša,

-

sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju
njihovih voditelja,

-

odlučuje o zahtjevu učenika o žalbi na zaključnu ocjenu iz vladanja,

-

imenuje povjerenstva za polaganje ispita (iz nadležnosti NV-a),

-

-

utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne
godine

-

imaju zaključnu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta. Odluka
Nastavničkog vijeća vrijedi do opoziva,

utvrđuje raspored za održavanje dopunskog nastavnog rada,

određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici
i oglasnoj ploči škole,
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,

odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
Članak 192.

( 1 ) Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

(2)Razredno vijeće problematiku iz svog djelokruga rada raspravlja na sjednicama koje se
zapisnički evidentiraju, a zapisnik vodi razrednik ili osoba koja ga zamjenjuje, a koju
imenuje ravnatelj.
(3)Razredno vijeće je stručno tijelo Škole koje:
-

neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja u svezi
s radom i rezultatima rada razrednog odjela,
skrbi o izvršavanju nastavnog plana i programa,
utvrđuje opći uspjeh učenika,

-

predlaže i odlučuje o pedagoškim mjerama i pohvalama iz svog djelokruga,

-

odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,

-

skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,

surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima učenika,
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-

obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Škole,
-

obavlja aktivnosti vezanu uz realizaciju nastave Građanskog odgoja i obrazovanja,
utvrđuje ocjenu iz vladanja, na prijedlog razrednika,

obavlja i ostale aktivnosti iz svoje nadležnosti za redovito provođenje odgojno
obrazovnog procesa.
Članak 193.

(1)Svaki razredni odjel ima razrednika.

Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća.
(2)Razrednika određuje ravnatelj.
Razrednik:
-

skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada,

-

skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj
matici,

-

podnosi izvješća o radu svog razrednog odjela,

-

-

prati rad učenika svog razrednog odjela i skrbi o njima,

ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju,

na razrednim zajednicama obrađuje aktualne teme koje budu utvrđene
programima osnivača i ureda državne uprave s ciljem većeg stupnja odgojnog
djelovanja,

-

organizira roditeljske sastanke

-

vodi zapisnike svih Razrednih vijeća, Nastavničkih vijeća (dijelovi koji se odnose
na njegovo razredno odjeljenje), roditeljskih sastanaka, te individualnih razgovora
s roditeljima,

-

-

-

sustavno brine o redovitom ispunjavanju svih potrebnih rubrika u razrednoj knjizi
koji su u obvezi razrednika, odnosno drugih nastavnika iz Razrednog vijeća,
izvješćuje učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima,
priprema sjednice Razrednog vijeća,

predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga,
organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima,
skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika,
predlaže ocjenu iz vladanja

obavlja i druge poslove sukladno ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

saziva odnosno najavljuje sjednice RV-a s obrazloženom tematikom najkasnije 7
dana prije održavanja sjednice (putem protokola škole)
provodi nastavu Zdravstvenog odgoja
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Članak 194.
( 1 ) Stručni skup čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine
srodnih predmeta.

(2)Stručni skupovi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem
izvođenju nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih
predmeta.
(3)Stručni skupovi djeluju po potrebi ukoliko postoje razlozi koji upućuju na specifičnost
problematike iz određenog obrazovnog područja.
Članak 195.

(1)Stručni skupovi rade na sjednicama.

(2)Sjednicu stručnog skupa priprema, saziva i vodi voditelj stručnog skupa, koji je ujedno i
Predsjednik stručnog skupa, a imenuje ga ravnatelj.

(3)Na rad stručnih skupova odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu
stručnih tijela.
Članak 196.

(1)Stručni skup obavlja:
-

definiranje parametara za ocjenjivanje i kriterije za vrednovanje određenog
nivoa usvojenih znanja i vještina za iste ili istorodne predmete

-

predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete,

-

stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata
za praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u
svakom predmetu,

vrši odabir udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature,

o svom radu izvješćuje ravnatelja najmanje jedan put tijekom nastavne godine.
Stručni skup obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka
Nastavničkog vijeća.
Članak 197.

(1)Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.

(2)Djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se
odlukom o osnivanju.

XIII. RODITELJI I SKRBNICI – VIJEĆE RODITELJA
Članak 198.
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(1)Radi što uspješnijeg ostvarivanja obrazovnih, a posebno odgojnih ciljeva i zadaća Škola
surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima učenika.

(2)Suradnja Škole s roditeljima odnosno skrbnicima učenika ostvaruje se putem
individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja i drugim načinima.
Članak 199.
(1)Roditelji učenika upisanih u ovu Školu osnivaju Vijeće roditelja.

(2)Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela Škole.

Predstavnike u Vijeće roditelja, roditelji biraju javnim glasovanjem na roditeljskom
sastanku svakog razrednog odjela pojedinačno.
(3)Za člana Vijeća roditelja izabran je roditelj koji dobije najveći broj glasova ukupnog broja
svih nazočnih roditelja pojedinog razrednog odjela.
(4)Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
Članak 200.

(1)Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika i zamjenika
predsjednika Vijeća.
(2)Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.

Predsjednik Vijeća bira se javnim glasanjem. Za predsjednika je izabran član Vijeća koji
dobije najveći broj glasova prisutnih članova Vijeća
(3)Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
Članak 201.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovnog učenika njihove djece u
Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
- ako sam zatraži razrješenje,

- ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole
- ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na
način utvrđen člankom 215. ovoga Statuta.

Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja
učenika prvih razreda.
Članak 202.

Vijeće radi na sjednicama.
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Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik sjednice vodi predsjednik Vijeća roditelja ili roditelj kojega ovlasti predsjednik
Vijeća roditelja.

Tajnik Škole dužan je pružiti pomoć Vijeću roditelja pri obavljaju administrativnih poslova
u svezi s radom Vijeća roditelja.
Članak 203.

Vijeće roditelja:

- predlaže članove Školskog odbora, predstavnike roditelja,

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole.
- raspravlja o uspjehu učenika na polugodištu i na kraju nastavne, odnosno školske
godine i predlaže mjere za poboljšanje uspjeha učenika,
- predlaže mjere za smanjenje broja izostanaka učenike, posebice neispričanih sati,

- predlaže mjere kojima će se poticati aktivnosti učenika u Školi izvan same nastave,
- sudjeluju u svim javnim aktivnostima Škole – proslave, natjecanja i drugo,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, špotskih i
kulturnih sadržaja škole,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i
pružanjem odgovarajuće pomoći,
- daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te
sudjelovanjem učenika u njihovom radu.
- raspravljaju i o drugim djelatnostima.
Članak 204.
Roditelji, odnosno skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazivati se
pozivima Škole i sa Školom surađivati.
Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redoviti pohađanje nastave.

Roditelji, odnosno skrbnici, odgovorni su i za neprimjereno ponašanje malodobnih učenika
te će se iste pozvati na odgovornost pred nadležnim institucijama u slučaju vršnjačkog ili
bilo kojeg drugog nasilja u odnosu na ostale učenike škole, te nastavnike, stručne suradnike
i ostale radnike škole.

XIV. FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE
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Članak 205.
(1)Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima
donesenih na temelju zakona.
Članak 206.

(1)Sredstva za rad Škola ostvaruje kroz prihode iz državnog proračuna i iz proračuna
osnivača, obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti, te iz drugih izvora u
skladu sa zakonom.

(2)Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog
poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju
zakona.
Članak 207.

(1)Škola za svaku godinu donosi godišnji financijski plan, a u skladu s tim i plan nabave za
tekuću godinu, koja mora biti usklađen s državnim proračunom i proračunom osnivača.

(2)Ako se godišnji financijski plan za slijedeću poslovnu godinu ne donese do 31. prosinca
tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.
Članak 208.

(1)Naredbodavac za izvršenje godišnjeg financijskog plana je ravnatelj Škole.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom
općem aktu, potpisuje voditelj računovodstva te pazi na zakonitost izvršavanja financijskog
plana.
Članak 209.

(1)Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

XV. OPĆI AKTI ŠKOLE
Članak 210.

(1)Škola ima slijedeće akte:
-

Statut,

-

Pravilnik o zaštiti na radu,

-

Pravilnik o radu,

Pravilnik o zaštiti od požara,
Pravilnik o kućnom redu,

Poslovnik o radu Školskog odbora,

Poslovnik o radu stručnih tijela Škole,
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-

Etički kodeks

-

Pravilnik o naknadi štete

-

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

-

Poslovnik o radu školskog športskog društva Tehničar

-

Pravilnik o radu školske knjižnice,

-

-

Protokoli o postupanju u slučaju uočavanja bilo kakvog nasilničkog ponašanja i
svih oblika devijantnih ponašanja dionika u odgojno obrazovnom procesu
-

Plan evakuacije i spašavanja za školu

Plan mjera za slučaj opasnosti u knjižnici Škole

Pravilnik o provođenju alkotestiranja i utvrđivanja prisutnosti drugih sredstava
ovisnosti (opojnih droga i psihotropnih tvari)

Pravilnik o provođenju postupka bagatelne nabave
Pravilnik o radu s darovitim učenicima

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju osobnih
podataka
Antikorupcijski program Škole,

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Škole,

Pravilnik o promicanju spoznaje štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za
zdravlje,
Katalog informacija,

druge opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom
Članak 211.

(1)Opći akti Škole stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Škole, a
iznimno ako je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi, danom
objave na oglasnoj ploči.

XVI. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Članak 212.
(1)Radnici u Školi imaju pravo, bez ikakve razlike, a temeljem svog slobodnog izbora
utemeljiti sindikat i u njega se učlaniti uz uvjete propisane Statutom i Pravilnikom tog
sindikata.

(2)Radnici slobodno odlučuju o svojem stupanju i istupanju iz udruge sindikata, te ne smiju
biti stavljeni u neravnopravan položaj glede članstva ili ne članstva u udruzi sindikata
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Članak 213.
(1)Sindikati koji imaju članove radnike u Školi, mogu izabrati jednog ili više sindikalnih
predstavnika, odnosno povjerenika, koji će ih zastupati kod ravnatelja i Školskog odbora.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik ima pravo kod poslodavca štititi i promicati
prava i interese članova sindikata.

(2)Ravnatelj je dužan sindikalnom predstavniku, odnosno povjereniku omogućiti
pravodobno i djelotvorno ostvarivanje prava na zaštitu i promicanje prava i interesa
radnika, te pristup podacima važnim za ostvarivanje tog prava, u vrijeme i na način da ne
šteti poslovanju Škole.
Članak 214.

(1)Sindikalna udruga mora izvijestiti ravnatelja Škole o imenovanju sindikalnog
predstavnika, odnosno povjerenika.
Članak 215.

(1)Štrajk u Školi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i
kolektivnim ugovorom.
Članak 216.

(1)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 217.

(1)Skup radnika čine svi radnici Škole.
(2)Skup radnika može sazvati Radničko vijeće, sindikalni povjerenik ili ravnatelj.
(3)Skup radnika može pravovaljano odlučivati ako je na skupu nazočna natpolovična većina
radnika.

XVII. JAVNOST RADA
Članak 218.
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(1)Rad Škole je javan.

(2) Javnost rada ostvaruje se osobito:

redovitim izvješćivanjem radnika ,učenika i roditelja
podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Osnivaču o rezultatima
odgojno obrazovnog rada
- podnošenje 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
Škola kao tijelo javne vlasti dužna je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama
omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire u skladu s Zakonom o pravu
na pristup informacijama.
-

(2)Škola upoznaje javnost s organizacijom rada Škole, uvjetima rada, načinu ostvarivanja
programa obrazovanja, te djelovanjem Škole kao javne službe davanjem informacija u
sredstvima javnog priopćavanja.
(3)Uvid u dokumentaciju Škole te druge materijale u svezi s radom Škole , omogućit će se
svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sukladno zakonu i normativnim aktima škole kojima se
uređuje pravo na pristup informacijama.
Članak 219.

(1)Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole, sredstvima
javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole
kojeg ravnatelj ovlasti.

XVIII. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA
Članak 218.
(1)Poslovnom tajnom smatraju se :
-

dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,

-

plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Škole,

-

podaci koje nadležno tijelo kao povjerljivo priopći Školi,

-

mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

-

druge isprave i podaci čije bi priopćavanje ovlaštenoj osobi bilo protivno
interesima Škole i njegovog osnivača,
podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
podaci o učenicima socijalno-moralne naravi.
Članak 219.
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(1)Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Škole bez
obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.
Članak 220.

(1)Profesionalnom se tajnom smatra sve što nastavnici i drugi radnici Škole saznaju o
učenicima i njihovim roditeljima, te čije bi donošenje u javnost moglo nanijeti štetu
učenicima i roditeljima.
(2)Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i
upravnim tijelima.
Članak 221.

(1)O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena
osoba.

(2)Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XIX. NADZOR
Članak 222.
(1)Nadzor nad provođenjem zakonitosti rada i općih akata provodi Ured državne uprave.
Članak 223.

(1)Inspekcijski nadzor provodi Prosvjetna inspekcija u skladu sa posebnim zakonom.
Članak 224.

(1)Stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika, stručnih suradnika i drugih osoba koje
obavljaju odgojno-obrazovni rad provode u granicama djelokruga nadležnog

Ministarstva stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti nadležni
ministar.
Članak 225.

(1)Nadzor nad financijskim radom i poslovanjem Škole obavlja ovlašteno tijelo
Državne uprave i odgovarajuća ustanova s javnim ovlaštenjem, te nadležno Ministarstvo kada
se radi o sredstvima i namjeni sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu, odnosno
nadležno tijelo Županije Splitsko-dalmatinske kada se radi o sredstvima i namjeni koje
financira jedinica lokalne samouprave.

XX. ZAŠTITA OKOLIŠA
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Članak 226.
(1)Radnici Škole imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju
mjere zaštite i unapređenja okoliša.

(2)O radnicima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Školski
odbor.

(3)Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta
okolišu.
(4)Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.
Članak 227.

(1)Škola izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju
učenika glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.
Članak 228.

(1)Škola samostalno ili zajedno s učenicima i roditeljima, odnosno tijelima državne uprave i
lokalne samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama, djeluje u cilju
oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Škole.
Program rada Škole o provedbi zaštite okoliša, sastavni je dio godišnjeg programa rada
Škole.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 229.

(1)Izmjene i dopune Statuta obavljaju se u postupku za njegovo donošenje.
Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Škole KLASA: 003-06/15-02/46
URBROJ: 2181-25-15-03-1 od 28. prosinca 2015. god. na koji je Županijska skupština Splitskodalmatinske županije dala Zaključak o prethodnoj suglasnosti (KLASA: 021-04/15-02/317;
URBROJ: 2181/1-01-15-1 od 15. prosinca 2015. God. )
Izmjene i dopune Statuta Škole KLASA: 021-03/16-01/03; URBROJ:2181-25-16-03-1 od 15.
studenog 2016. god., na koji je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije dala
Zaključak o prethodnoj suglasnosti (KLASA:021-04/16-02/254; URBROJ:2181-25-16-1 od 28.
listopada 2016. god.),
Izmjene i dopune Statuta Škole KLASA: 021-03/17-01/02; URBROJ:2181-25-17-03-1 od 11.
travnja 2017. god., na koji je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije dala
Zaključak o prethodnoj suglasnosti (KLASA:021-04/17-02/67; URBROJ:2181/1-01-17-1 od 27.
ožujka 2017.god.),
Izmjene i dopune Statuta Škole KLASA: 021-03/17-01/04; URBROJ:2181-25-17-03-1 od 21.
prosinca 2017. god., na koji je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije dala
Zaključak o prethodnoj suglasnosti (KLASA:021-04/17-02/285; URBROJ:2181/1-01-17-1 od
20. prosinca 2017.god.).
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Članak 230.
(1)Škola je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u roku 90 dana od dana
njegova stupanja na snagu.

(2)Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi postojeći opći akti
Škole, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine, KLASA:; URBOJ:,
usvojenim na sjednici od
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole dana
_____, te je tim danom stupio na snagu.
KLASA: 003-06/19-02/
URBROJ:2181-25-19-03-1
Split,

RAVNATELJ:

Marin Tvrdić, dipl. ing.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i mrežne stranice škole

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Marina Barač, prof.

2. Pismohrana
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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., 126/12., 94/13., 152/14. ,7/17. I 68/18.),
članka 54. stv. 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), te članka 23.
Statuta, Školski odbor II GIMNAZIJA – SPLIT, uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije
KLASA:_______________________, URBROJ: _________________od
__________________., na sjednici održanoj _________________, donio je

S T A T U T
II GIMNAZIJE
I.

OPĆE ODREDBE

PREDMET STATUTA

Članak 1.

(1) Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga
pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje II GIMNAZIJE - SPLIT (u daljem tekstu:
Škola).
(2) Izrazi koji se u ovom statutu koriste u muškom rodu su neutralni i jednako se odnose na žene i
muškarce.

OBILJEŽJE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa MBS: 0184667 i zajednički elektronski upisnik
ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
OSNIVAČ

Članak 3.

(1) Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.

NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je II GIMNAZIJA - SPLIT
(2) Sjedište Škole je u Splitu, Nikole Tesle 10.

ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
(1) Puni naziv Škola ističe na zgradi svoga sjedišta.
(2) Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

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. pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. pečat četvrtastog oblika dužine 35 mm i širine 13 (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-financijsko
poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje javnih isprava.
(4) Pečat iz stavka 1. točka 3. ovoga članka se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

DAN ŠKOLE
Članak 7.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole obilježava se 23. rujna, Međunarodni dan kulturne baštine.

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 te postupku utvrđivanja
odgovornosti Škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik školskog odbora ili osoba koju
on pisano opunomoći.

(3) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i
druge dokumentacije.
II.

DJELATNOST

NAZIV DJELATNOSTI

Članak 9.
(1) Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programu jezične gimnazije za stjecanje
općeg obrazovanja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa prema propisima kojima ima javne ovlasti i prema
propisima kojima ima položaj tijela javne vlasti.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga statuta Škola obavlja na temelju nacionalnog kurikula, nastavnog
plana i programa, godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikula.

ŠKOLSKI KURIKUL I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
(1) Školski kurikul donosi se na temelju nacionalnog kurikula i nastavnog plana i programa.
(2) Školski kurikul donosi prema prijedlogu nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
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(3) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikula, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnog mišljenja vijeća roditelja donosi školski
odbor najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
(4) Školski odbor kod dostavljanja prijedloga školskog kurikula 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 kurikula i godišnjeg plana i programa rada nema primjedaba.

RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u smjenama prema godišnjem planu i programu
rada.

UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

USTROJAVANJE I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 14.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima.
(3) Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.

IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 15.
(1) Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog
kurikula i nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i programom rada i
školskim kurikulom Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.
(2) Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 16.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju, organizirat će se dopunska nastava, a za učenike
koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za
određeni predmet, organizirat će se dodatna nastava.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 17.
(1) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulom, godišnjim planom i programom
rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
(3) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
Nastavničko vijeće može učeniku na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza
izvanškolske aktivnosti ako su te aktivnosti u svezi s djelatnosti Škole.
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SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti 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 obrazovnog procesa 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.

KUĆNI RED
Članak 22.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću
roditelja i Vijeću učenika.

IV.

TIJELA ŠKOLE
1. UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 23.

Školski odbor:
-

imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
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-

-

-

razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta,
donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača
donosi druge opće akte Škole, na prijedlog ravnatelja,
donosi godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja i nadzire
njegovo izvršavanje,
donosi školski kurikul na prijedlog nastavničkog vijeća i ravnatelja,
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog
ravnatelja,
odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole,
daje ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom
radnog odnos u 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 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 osnovu javnih
ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije,
osniva učeničke klubove i udruge,
odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju,
opterećivanju ili otuđivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 70.000,00
do 100.000,00 kuna,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine vrijednosti
iznad 100.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost osnivača,
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine, uz
prethodnu suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i
sigurnost u Školi,
predlaže osnivaču statusne promjene,
predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole,
razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
odlučuje o namjeni sredstava koja uplaćuju roditelji odnosno učenici,
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole,
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim statutom i
drugim općim aktima Škole.

STRUKTURA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 24.
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(1) Školom upravlja Školski odbor.

(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
osnivač, tri člana samostalno.
(4) 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.

PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 25.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje kandidata
za člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka trebaju se održati 15 dana prije isteka mandata Školskog
odbora.

KANDIDATURA

(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti

svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki član Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana Školskog odbora.
(5) Za člana Školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POPIS KANDIDATA
Članak 27.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 26. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 28.
O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća, odnosno članovi
Vijeća roditelja glasuju javno ili tajno prema članku 175. ovoga Statuta.
(2) Kod javnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su prvi
dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog
vijeća, odnosno članova vijeća roditelja.
(3) Kod tajnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili,
odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog vijeća,
odnosno vijeća roditelja.
(4) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova prema stavku 3. ovoga članka,
glasovanje će se ponoviti za dva ili više kandidata.

(1)

DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 29.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s
popisom imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.

KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
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Članak 30.
(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 31.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 32.
(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 33.
(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) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.

OVLASTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 34.
(1) Predsjednik Školskog odbora:
- predstavlja Školski odbor
- saziva sjednice Školskog odbora i predsjedava im
- potpisuje akte koje donosi Školski odbor
- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Škole i ovlastima Školskog
odbora
- prebrojava glasove članova kod donošenja akata i priopćava rezultate glasovanja.
(2) Na zamjenika predsjednika Školskog odbora primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 35.
(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 36.
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(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.

DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 37.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja:
- poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik sa svake sjednice.

PRAVO INFORMIRANJA
Članak 38.
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 39.
(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.

ZLOUPORABA POLOŽAJA
Članak 40.
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 41.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje črtiri puta godišnje.
(3) Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.

SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 42.
(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 traži najmanje polovica članova
Školskog odbora, ravnatelj, osnivač ili kada je uredu državne uprave predloženo
raspuštanje Školskog odbora.
(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 43.

(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.
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(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 SJEDNICE
Članak 44.
(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 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 45.
(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 46.

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.
Članak 47.
(1) U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno, telefonski ili elektronskim putem.
(1) Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka održati elektronskim
putem.
(2) 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.
(3) Nakon završetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 48.
Sjednici predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
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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 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 52.

(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 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 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 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.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
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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 valjano 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, 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 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 potrebnog 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
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Članak 61.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.

ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(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
Članak 63.
(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.

ODLUČIVANJE
Članak 64.
(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 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 radna obveza ili osoba koju kod pripremanja
sjednice osigura predsjedavatelj.

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

12

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
dnevni red
sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
rezultate glasovanja kod odlučivanja
vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 68.
(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, odluka Školskog odbora i ispravak unose se u zapisnik.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i zaključuje.

POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(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, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 70.
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 71.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku 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 72.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni prema članku 62. stavku 2. ovoga Statuta.
(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 73.
(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.
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POTPISIVANJE AKATA
Članak 74.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje
predsjedavatelj te sjednice.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 75.
(1) Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim Statutom
- 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 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.
(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 76.
(1) Kada ured državne uprave u županiji donese odluku o raspuštanju Školskog odbora ravnatelj
je dužan svakom članu Školskog odbora dostaviti preslik odluke i druge raspoložive isprave
koje se odnose na raspuštanje Školskog odbora, u roku od osam dana od dana dostave odluke
Školi.
(2) Nakon pravomoćnosti odluke iz stavka 1. ovoga članka, članovi raspuštenog Školskog odbora
ne mogu se imenovati u članove Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
Članak 77.
(1) Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Školski odbor.
(2) Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuju Školski odbor
primjenjuju se odredba članka 121. stavci 4.-11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 78.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA
Članak 79.

(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 3 (tri)
mjeseca prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
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(2)

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama
škole. Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini
trajanja natječaja odlučuje školski odbor.
(3) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj
mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje,
rok u kojemu se primaju prijave na natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za
ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te 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.
(4) 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.
(5) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe
oba spola.

UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 80.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
(1)

ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u
školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
(2) 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.
(3) koja 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
(4) ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim i drugim ustanovama u
sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje
pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
Članak 81.

(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih
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 kandidata za ravnatelja pribavlja uz
prethodnu suglasnost za ravnatelja aktualni ravnatelj prema Zakonu o pravnim
posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

(3) Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja,
kandidat može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog
jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
(4) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o
ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu
zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
(5) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.
RAZMATRANJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE ŠKOLSKIM VIJEĆIMA
Članak 82.
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(1) Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici školskog
odbora.
(2) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 81. ovoga
Statuta.
(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka školski odbor utvrđuje koji
kandidati se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje
dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 83.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta
provodi se na sjednici školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija
iz:
1. poznavanja 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.
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. iskustva na projektima (Europske unije odnosno projektima fondova
Europske unije, kao i ostalim projektima škole – 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje
na sljedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :
- 1 bod ( ima dokaz o poznavanju stranog jezika)
- 0 bodova (nema dokaza o poznavanju stranog jezika)
2. osnovne digitalne vještine:
- 1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
- 0 bodova (nema dokaza)
3. iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije, kao i ostalim
projektima škole, :
- 1 bod (ako ima priložen dokaz),
- 0 bodova (ako nema priložen dokaz).
LISTA KANDIDATA
Članak 84.
(1) Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja
se lista kanididata rangiranjem po bodovima.
(2) Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju
dodatnih kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje
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rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom 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.
(3) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata
imaju jednak najveći broj bodova Nastavničkom 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.
(4) Iznimno od stavka 3. 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.
(5) 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.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga 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.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 85.
(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 Nastavničkog vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda
Nastavničkog vijeća kojeg Nastavničko 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,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru)
radnika kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Članovi vijeća i radnici mogu na sjednici te skupu radnika kandidatima
postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i
poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju
od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema
propisima ima obilježje diskriminacije.
(7) Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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.
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(8) Zaključci tijela iz stavka 7. ovoga članka obvezuju članove Školskog
odbora koje ih je imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 86.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična
većina članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora)
radnika.
(2) Na sjednici Nastavničkog 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.
(6) Glasački listići izrađuju se abecednim redom prezimena kandidata i
ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju
članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
(7) Svaki član nazočan na sjednici nastavničkog 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.
(8) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(9) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „ZA“
i „PROTIV“.
(10)
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava
glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za
ravnatelja škole prema broju dobivenih glasova.
(11)
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.
(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 Nastavničkog vijeća,
Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
(14)
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja ili skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom
izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 87.

Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja, odnosno skup (zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 85.
stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu vijeća, odnosno skupa (zbora)
radnika.
Zaključkom se:
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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 (zbora)
radnika, a dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa (zbora) radnika.
-

IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 88.

(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog Vijeća, Vijeća
roditelja i skupa (zbora) radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon
što kandidat/i završe s predstavljanjem programa rada na sjednici
Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova
ukupnog broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja škole.
(2) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
(3) Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru
znanosti i obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od
sjednice Šolskog odbora.
(4) Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije
suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i
ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću.
(5) Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o
ustanovama i ovog Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu
većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar
uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 89.
(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o
radu na određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) 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 nastavnika 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 90.
(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.

19

(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.
OVLASTI RAVNATELJA
Članak 91.

Ravnatelj obavlja poslove:
- predlaže Školskom odboru Statut, opće akte, te godišnji plan i program rada Škole,
- predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i
plan nabave,
- organizira i vodi poslovanje Škole,
- predstavlja i zastupa Školu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- odgovara za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te ravnim osobama s javnim ovlastima,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela,
- obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra
da su nezakonite,
- u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski kurikul,
- osigurava dostupnost školskog kurikula učenicima i roditeljima,
-

skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka
učenika i radnika skole

-

potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluke o tjednom i godišnjem
zaduženju, a ostalim radnicima odluke o rasporedu radnog vremena,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne
može ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i
povjerenstva za provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne
mature u Školi,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Škole,
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,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova
ili kršenja obveza iz radnog odnosa,
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za
njihovu sigurnost,
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu (e-Maticu),
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. Ako se ovlaštenom prosudbom izabranog doktora
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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,

-

-

-

-

saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog
odbora,
izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i
stručnog nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna,
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o
promjenama u radu i ustrojstvu Škole,
podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole
najmanje jednom godišnje nadležnom ministarstvu, Školskom odboru i organu
uprave nadležnom za poslove školstva,
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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 i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole, te poslove za
koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole,
imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u
javnom sektoru,
dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta godišnji
plan i program rada i školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
uz suglasnost Školskog odbora omogućuju 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,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
OSNIVANJE RADNIH TIJELA

Članak 92.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 93.
(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
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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.

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 94.
(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, zatražit će od ravnatelja da se
u roku do 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 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.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o
ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja sklopit će s razriješenim
ravnateljem sporazum 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 redovito otkazati ugovor o radu uz otkazni rok
od mjesec dana.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
Članak 95.
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 priznavanju prava na invalidsku
mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 96.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenovati člana Nastavničkog
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 osobu koja zamjenjuje ravnatelja i odrediti
drugog člana nastavničkog vijeća.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

22

Članak 97.
(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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu
je kao izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti,
obrazovanja i sporta.
(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 imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja Školski odbor sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 98.
(1) Škola ima tajnika.
(2) Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka ravnatelj može
za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski studij upravne struke.
3. STRUČNA TIJELA

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 99.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 100.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika 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
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita
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-

raspravlja o prijedlogu etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 101.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta
o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNIK
Članak 102.
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela 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
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
- 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 nastavničkom 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

VRSTE RADNIKA ŠKOLE
Članak 103.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 104.
(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
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(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštovati Etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.
(4) Etički kodeks iz stavka 3. ovog članka donosi školski odbor nakon provedene rasprave na
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika
(5) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom
odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih
poslova.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 105.
(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 106.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA
Članak 107.

Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju Natječaja u skladu s Odlukom o upisu.

NATJEČAJ
Članak 108.
(1) Natječaj za upis u prvi razred škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenih na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave za upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.

DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 109.
(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog
odbora a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA
OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 110.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
- ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
- ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
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(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.

DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 111.
(1) zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
Članak 112.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj školi.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Nastavničko vijeće.

PROMJENA PROGRAMA
Članak 113.
(1) Učenik može promijeniti upisani program.
(2) O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje nastavničko vijeće.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
Članak 114.
Kada je škola upisala učenika druge škole prema članku 112. i 113. ovoga statuta, izvijestit će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.

PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 115.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako do kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje
Nastavničko vijeće.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od
prekida obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost
Ministarstva.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 116.
Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada
nije položio državnu maturu
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 117.
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(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 nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

IZOSTANCI UČENIKA
Članak 118.
(1) Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge
nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centri 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, najkasnije u roku od 5 dana od povratka učenika na nastavu.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna
dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga
članka.
(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može
odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog
najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana
- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na
dan kada dijete treba izostati
- ravnatelja za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka
- nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka. Zahtjev za izostanak dostavljen
e-poštom smatra se pravovaljanim načinom dostavljanja zahtjeva.
(3) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama ovoga članka. Opravdani izostanci s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju
duljem od 3 radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom. Opravdani izostanci su:
bolest učenika, smrtni slučajevi u obitelji, iznimne obiteljske prilike, prometni zastoji i prekidi,
elementarne nepogode, bolesti članova obitelji i sl.

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
pravobranitelja za djecu i centar za socijalnu skrb.

OCJENJIVANJE UČENIKA
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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 nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na
prijedlog razrednika.
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom
odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.

DOPUNSKI NASTAVNI RAD
Članak 121.
(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) Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko vijeće
po nastavnim predmetima.
(3) Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
(5) Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit
nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
(7) Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna
ocjena, učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim
povjerenstvom.
(8) Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje
ravnatelj.
(9) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u
nadnevcima koje odredi Nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj
stranici i oglasnoj ploči Škole.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM I PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE
OCJENE
Članak 122.
(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz
pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne
godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od
dva dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je konačna.

SASTAV POVJERENSTVA
Članak 123.
(1) Povjerenstvo iz članka 122. stavka 1. ovoga Statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
(2) Članove povjerenstva imenuje Nastavničko vijeće.

STRUKTURA ISPITA
Članak 124.
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(1)
(2)

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
Nastavničko vijeće.

TRAJANJE ISPITA
(1)
(2)

Članak 125.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

ISPITNA PITANJA
(1)
(2)

Članak 126.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi
povjerenstva.

UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 127.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganjem ispita.
(3) Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
(4) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.

ZAPISNIK O ISPITU
(1)
(2)
(3)

Članak 128.
O tijeku ispita 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.
(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.

POPRAVNI ISPIT
Članak 130.
(1) Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna
ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) 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.

ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 131.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
Članak 132.
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(1)
(2)

Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 123. do 128. ovoga statuta.

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 133.
(1) Učenika koji zbog opravdanih razloga nije pohađao 20% od ukupnog godišnjeg fonda
nastavnih sati i nije mogao 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 POLAGANJA PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 134.
(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 utvrđuje razredno vijeće.

POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 135.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(3) Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.

DODATNI ROKOVI
Članak 136.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov
zahtjev odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) 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.
(3) Novi rok iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 133. stavku 2. ovoga
statuta.

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 137.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o športu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje
Nastavničko vijeće.

ISPRAVE O USPJEHU
Članak 138.
Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.

POHVALE I NAGRADE
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Članak 139.
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 140.

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
NAGRADE

(1) Nagrade su:

Članak 141.

- 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.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 142.

Pohvale i nagrade iz članaka 139. i 140. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.

PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 143.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 144.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.

ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 145.

(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 146.

(1) Pisana pohvala iz članka 143. i pisana isprava iz članka 144. stavka 1.ovoga Statuta izdaje
se na obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.

PEDAGOŠKE MJERE
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Članak 147.

(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih
izostanaka i nasilničkog ponašanja su:
- opomena (izriče razrednik),
- ukor (izriče razredno vijeće),
- opomena pred isključenje (izriče nastavničko vijeće),
- isključenje iz škole (izriče ravnatelj).

(2) 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.

(3) Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se
ne izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz škole izriče u
upravnom postupku.
(4) Prije izricanja pedagoške mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojnoobrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za
donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere, a roditelj ili skrbnik mora
biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija,
prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške
mjere.
(5) Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito
izjavi da se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako
se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
(6) Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
(7) U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena,
ukor i opomena pred isključenje može se ukinuti.
(8) Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo
koje je pedagošku mjeru i izreklo.
(9) Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred
isključenje učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju škole u
roku od 8 dana od dana izricanja pedagoške mjere.
Članak 148.
(1) Pedagošku mjeru ISKLUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem ne temelju
prijedloga Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisan odredbama
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Pedagoška mjera isključenja iz škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka pedagoška mjera isključenja iz škole može se izreći bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo
ponašanje.
(4) Na pokretanje postupka, vođenja postupka i donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja
iz škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(5) U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole, škola surađuje s Centrom za
socijalnu skrb o čemu brigu vodi stručna služba škole.

(6) Rješenje o isključenju učenika iz škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju
ili skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
(7) U rješenju o isključenju učenika iz škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati
razredni ispit.
(8) Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
(9) Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik
učenika može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 149.
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(1) Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
najduže do 8 dana.
(2) O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim
putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti
upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave
rješenja.

VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA

TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 150.
(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 151.
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.

VIJEĆE UČENIKA
Članak 152.
(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.

OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 153.
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
- raspravlja s učenicima o izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti
- učenika
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
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-

obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 154.
(1) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika
na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI

SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 155.
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 156.
(1) Škola saziva razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
(2) Razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(2) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine najmanje 2 (dva)
puta.

ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 157.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.

NADOKNADA ŠTETE
Članak 158.
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 159.
(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 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

VIJEĆE RODITELJA
Članak 160.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
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(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

IZBOR ČLANOVA
Članak 161.
(1) 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.
(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.

ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 162.
(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.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 163.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik 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.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 164.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i
prijedloge:
- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikula 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 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 165.
(1) 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
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pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju sredstvima
javnog informiranja
- obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih
skupova u Školi i omogućavanja im nazočnosti na skupovima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Škole.
(2) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj. Obaveza javnosti rada provodi se u skladu sa
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.
-

X. POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 166.
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 167.
(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 OKOLIŠA I POTROŠAČA

ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 168.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 169.
(1) Nastavnici 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 sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Škole.
XII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

IMOVINA ŠKOLE
Članak 170.
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Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.

FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 171.
(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.

NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 172.
(1) Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će
se namiriti u skladu s odlukom osnivača.
(2) Kada škola u obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za obavljanje u
razvoju djelatnosti.
XIII. ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 173.
Nastavničko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u daljem tekstu: vijeće)
rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
(1)

ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 174.
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, osim kada je zakonom ili ovim Statutom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 176.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 177.
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Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 178.
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 arhivskog i registraturnog gradiva
- pravilnik o kućnom redu
- pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
- pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća
- poslovnik o radu školskog sportskog društva.

-

pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

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 osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako
pojedinim aktom nije određen kraći 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 odredbi općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 180. 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
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Članak 184.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje školski odbor.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 185.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole KLASA: 012-03/17-01,
URBROJ: 2181-168-17-06-03 od 22. rujna 2017.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Vesna Krželj Velić, prof.

Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost KLASA: __________________, URBROJ:
_______________. od __________
Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana _________., a stupio je na snagu
___________________

RAVNATELJICA:

Ivanka Kovačević, prof.
KLASA: _________________
URBROJ: ________________.

U Splitu,________

2019.
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Škola likovnih umjetnosti, Split
Fausta Vrančića 17

Prijedlog Statuta

Split, 14.2.2019.g.

Na temelju čl. 98. i 118. 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) , čl.54.stv.1.
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te čl.54 Statuta Škole likovnih umjetnosti,
Split (Klasa:003-06/16-03-01 Urbroj:2181-72/16-01-2 od 27.1.2016.g.)
Školski odbor Škole likovnih umjetnosti, Split na elektronskoj sjednici održanoj dana 14.2.2019.
2019. godine, na prijedlog ravnatelja Škole donio je

PRIJEDLOG TEKSTA STATUTA
ŠKOLE LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište Škole likovnih umjetnosti, Split ( u daljnjem
tekstu: Škola), djelatnost, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, unutarnje ustrojstvo,
uvjete i način obavljanja djelatnosti, prava i obveze nastavnika i učenika, vođenje i upravljanje
Školom, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada Škole, te
druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.
Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.

Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim
brojem subjekta upisa (MBS) 060147197 i zajednički elektronski upisnik ustanova srednjeg
školstva koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik :

- Škole za primijenjene umjetnosti (1.9.1947. – 25.3.1975.)
- Školskog centra za dekorativnu umjetnost i industrijsko oblikovanje (26.3.1975.25.12.1978.)
- Centra za odgoj i obrazovanje u umjetnosti i kulturi (26.12.1978.-10.9.1989.)
- Školskog centra za primijenjenu umjetnost i dizajn (11.9.1989.-9.5.1993.)

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
Naziv Škole je Škola likovnih umjetnosti, Split .
Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište u kojoj obavlja svoju djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike Hrvatske, te naziv
Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 5.
Sjedište Škole je u Splitu, Fausta Vrančića 17.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.

PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
U pravnom prometu Škola koristi:
- pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis:
Republika Hrvatska – Škola likovnih umjetnosti Split, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
- pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz obod natpis:
Republika Hrvatska – Škola likovnih umjetnosti Split, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske,
- Škola ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji sadrži puni naziv škole sa znakom Škole u sredini.
- štambilj pravokutnog oblika širine 12 mm i dužine 55 mm, i u njemu je upisan pun 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.
Pečat iz stavka 1.toč.2. koristi se u financijskom poslovanju.
Pečate iz stavka 1. toč. 3. i 4. ovoga članka Škola koristi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje.
O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.

DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 7. svibnja ili neki drugi dan po odluci nastavnićkog vijeća.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 8.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje osoba koju iz
reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor, a koja ispunjava uvjete za ravnatelja.
Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko ravnatelj nije u
mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor većinom glasova od ukupnog broja svojih članova bira osobu koja zamjenjuje ravnatelja.
U slučaju spora između škole i ravnatelja Školu zastupa predsjednik Školskog odbora..

OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 9.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovitih učenika srednje škole na području likovne
umjetnosti i dizajna za stjecanje srednje stručne spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i
nastavak školovanja.
Likovno obrazovanje izvodi se u četverogodišnjem trajanju.
Pored osnovne djelatnosti Škola obavlja i izložbenu djelatnost koja je uobičajena za ovu vrstu
obrazovanja.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 10.

U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:
- grafički dizajner
- industrijski dizajner
- slikarski dizajner
- kiparski dizajner
- fotografski dizajner
- dizajner odjeće
u skladu sa odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/9201-566,
Ur.broj: 532-02-6/3-93-01 od 30. 03. 1993., i odobrenje Klasa: UP/Io –602-03/99-01/18, Ur.broj:
532-02-02/6-99-1 od 5. 03. 1999., kao i ostala zanimanja za koja dobije odobrenje.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.

RADNI TJEDAN
Članak 11.

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu, od ponedjeljka do srijede u dvije smjene (jutarnjoj i
popodnevnoj), a od četvrtka do petka u jutarnjoj smjeni.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.
NASTAVA I DRUGE OBRAZOVNE AKTIVNOSTI
Članak 12.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastava se održava u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini.
Broj učenika u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini umjetničkih škola određuje se prema specifičnosti
izvođenja nastave.
Nastava umjetničkih predmeta ima status teorijske nastave.
Razredni odjeli i obrazovne skupine sukladno zakonu i provedenim propisima, ustrojavaju se na početku
školske godine.

GALERIJA ˝ŠKOLA˝
Članak 13.

U sklopu škole djeluje stalni izložbeni-galerijski prostor “Galerija Škola” čija je namjena
upoznavanje šire javnosti s radom učenika i nastavnika škole, a također predstavljanje suvremenih
umjetnika školskoj i vanjskoj publici. Cilj galerije je promišljanje inovativnih pristupa u
umjetničkom obrazovanju odnosno stvaranja poveznica i prostora dijaloga između obrazovnih
polja, suvremenih umjetničkih praksi i kritičke teorije. Također, u galeriji se organiziraju radionice
i razgovori s umjetnicima, teorijska tematska predavanja, projekcije edukativnih filmova o
umjetnosti, programi video umjetnosti i animacije te ostala svekolika umjetnička praksa.
Članak 14.
Škola ima knjižnicu.
Rad knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.
USTROJSTVO ŠKOLE
Članak 15.
Unutarnjim ustrojstvom rukovodi ravnatelj.
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 drugih oblika
odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.
Članak 16.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Škole u cilju ostvarivanja
srednjoškolskog obrazovanja mladeži,školskog kurikuluma, nastavnog plana i programa, te
Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti
programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu odgoja i obrazovanja
učenika, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Škole kao javne službe.
Članak 17.
Unutarnjim ustrojstvom Škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno-pedagoškog rada, te
administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Članak 18.
Škola ima Tajnika, administrativnog radnika,voditelja računovodstva, spremačice i školskog
majstora.
Članak 19.

U organizacionoj jedinci za odgoj i obrazovanje obavljaju se svi poslovi u svezi s organiziranjem i
izvođenjem nastave. Poslove organiziranja i vođenja nastave u organizacionoj jedinici za odgoj i
obrazovanje neposredno obavlja ravnatelj Škole .

Članak 20.
U administrativno-tehničkoj službi obavljaju se opći, administrativni, normativno-pravni,
kadrovski, računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi.
Opće-administrativnim, normativno-pravnim, kadrovskim i pomoćno tehničkim poslovima
koordinira tajnik Škole, a računovodstveno financijskim voditelj računovodstva.
Radom službi rukovodi ravnatelj Škole.
Članak 21.
Organizacijsko razvojna služba obavlja stručno-pedagoške poslove, a ostvaruje se u svezi
nastavnim planom i programom i interesima učenika, te radi promicanja stručno pedagoškog rada
Škole.
Službu iz stavka 1. ovog članka čine:
- ravnatelj
- voditelj smjene
- pedagog
- knjižničar.
Radom službe rukovodi ravnatelj.
Članak 22.
Škola je dužna ostvariti godišnje, odnosno tjedno nastavne sate u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinih zanimanja, odnosno planom i programom uvođenja u struku.
Članak 23.
Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole uređuju se: početak i
završetak nastave, obrazovna razdoblja, broj nastavnih radnih dana, odmor učenika, vrijeme
polaganja popravnih ispita, vrijeme polaganja završnih ispita i druga pitanja u skladu sa zakonom i
propisima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Odmori nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi i ostalih zaposlenika u pravilu se
organiziraju tijekom ljetnog odmora učenika.
Članak 24.
Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama i
interesima učenika, te radi promicanja stručno pedagoškog rada Škole.
Članak 25.

Administrativno stručni poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Škole i njenog
poslovanja kao javne službe, uspostavljanja pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja
javnih isprava, ostvarivanja prava učenika i roditelja, javnost rada Škole , te drugih
administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Škole, te ostvarivanja prava i
obveza djelatnika Škole.
Članak 26.
Računovodstveno-financijski poslovi osiguravaju poslovanje Škole sukladno zakonskim propisima
u području računovodstvenog, financijskog i knjigovodstvenog poslovanja Škole.
Članak 27.
Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje
nastavnog plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Škole prema propisanim
normativima i standardima rada.
RADNO VRIJEME
Članak 28.
Tjedno radno vrijeme Škole raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja nastavnog plana i
programa te zadovoljenju potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba u
pravilu u pet radnih dana tjedno.
Nastvani proces odvija se od ponedjeljka do srijede u dvije smjene, a od četvrtka do petka u jednoj
smjeni.
Škola ureduje od ponedjeljka do srijede od 07,00 do 21,00 sati, a od četvrtka do petka od 07,00 do
17,00 sati.
Članak 29.
Dnevni odmor za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima pedagoškog rada.
Dnevni odmor za ostale djelatnike Škole traje 30 minuta.
Članak 30.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena i dnevni odmor pobliže se uređuju planom i programom
rada škole.
Članak 31.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom.

TIJELA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 32.
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 za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih
šest članova imenuje i razrješava:
- nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole i
- osnivač tri člana samostalno.

Članak 33.
Predlaganje i izbor kandidata za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika obavlja
se na sjednici nastavničkog vijeća, a predlaganje i izbor kandidata za člana školskog odbora iz reda
roditelja obavlja se na sjednici vijeća roditelja.
Članak 34.
Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti svaki član
nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 nastavničkog 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. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice nastavničkog vijeća odnosno vijeća
roditelja mora voditi računa o razmjernoj spolnoj 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. 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.
Članak 35.
Popis kandidata za školski odbor koji su prihvatili kandidaturu, odnosno istaknuli osobnu kandidaturu,
utvrđuje se prema abecednom redu.
Članak 36.
O kandidatima za članove školskog odbora članovi nastavničkog vijeća glasuju tajno tako da na
glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred imena i prezimena osobe za koju glasuju. Kod izbora člana iz
reda nastavničkog vijeće važeči je onaj glasčki listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena i
prezimana jednog ili dvaju kandidata, ostali lističi su nevažeči.
O kandidatima za članove školskog odbora članovi vijeća roditelja glasuju javno dizanjem ruke ili tajno
.

Kod tajnog glasovanja za kandidate izabrani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili, odnosno
roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog vijeća, odnosno 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 37.
Izvod iz zapisnika sa sjednice nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja s izabranim
kandidatima za članove školskog odbora ravnatelj dostavlja osnivaču.

Članak 38.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora u roku do 15 dana saziva se konstituirajuća sjednica
školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do izbora
predsjednika školskog odbora vodi najstariji član školskog odbora.
Članak 39.
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.
Članak 40.
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.
Članak 41.
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 najstariji član predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice
školskog odbora.
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku do tri dana od
dana konstituiranja.
Članak 42.
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
- kada je lišen prava na roditeljsku skrb

kada mu je prestao radni odnos 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.
Člana školskog odbora razrješava tijelo koje ga je imenovalo.
-

Članak 43.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da školski odbor ne obavlja poslove
iz svojega djelokruga u skladu sa zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
Članak 44.
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.
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 45.

Školski odbor:
- donosi Statut i druge 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 svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi u skladu sa zakonom
- 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 odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti za kojeg 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 žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih
ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskimaktom određeno drukčije
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan
nabave
- osniva učeničke 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 iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna

- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju nepokretne imovine Škole bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog
Statuta
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjerej poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima
Škole.

Kada se sjednica održava putem sredstva elektonske komunikacije , članovi školskog odbora izjašnjavaju
se o točkama dnevnog reda putem e-maila, koji se printaju i prilažu zapisniku.
Članak 46.
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 47.

Članu školskog odbora obvezno se dostavlja:
poziv na sjednicu (poštom i/ili elektonski, iznimno, u hitnim slučajevima putem telefona)
- materijali za sjednicu (ako je potrebno).

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 48.
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 prema općim propisima obveznog
prava.
Članak 49.
Školski odbor radi na sjednicama.

Sjednice školskog odbora održavaju se prema potrebi.
Sjednice školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole ili elektronski.
Na prijedlog predsjednika Školskog odbora, putem sredstava elektronske komunikacije odnosno putem email-a može se održati elektronska sjednica na način da se članovima školskog odbora pošalje e-mail sa
potrebnim materijalima o kojima se oni izjašnjavaju/glasuju putem e-maila. Rok za glasovanje je 48 sata
od primitka e-maila, istekom roka , a temeljem dobivenih e-mailova zapisničar sastavlja zapisnik.
Članak 50.
Sjednicu u pravilu saziva predsjednik.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član školskog odbora.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži 1/3 članova školskog odbora, ravnatelj ili
osnivač.
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.
Članak 51.

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 podatcima koji predstavljaju
poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz
nazočnost članova.

Članak 52.
Sjednice priprema predsjednik školskog odbora. U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili
druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima 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.
Članak 53.
Dnevni red sjednice sastavlja predsjednik školskog odbora.
Kod 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 preopširan

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.

Članak 54.
Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

članovima

-

drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

Članak 55.
Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrži:

-

ime i prezime osobe koja se poziva na sjednicu
dnevni red
mjesto i vrijeme održavanja sjednice

potpis predsjednika.

Članak 56.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika
(u daljem tekstu: predsjedavatelj).

Članak 57.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi školskog odbora.
Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali
bez prava odlučivanja.
Članak 58.
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 59.
Primjedbe na zapisnik članovi mogu dati pismeno ili usmeno.
Članak 60.

Dnevni red može se odmah na početku sjednice korigirati glasovanjem, a kasnije se ne može više
tijekom sjednice mijenjati.
Članak 61.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o predmetima, redoslijedom koji je utvrđen u
dnevnom redu.
Članak 62.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja.
Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog reda
ako on to zatraži zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.
Članak 63.
Osoba koja sudjeluje 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 u
raspravi koji je već govorio o istom predmetu.
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 64.

Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema utvrđenom
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.

Članak 65.
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.
Članak 66.
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 67.
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 68.
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 valjano odlučiti.
Članak 69.
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 70.
Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem odstupa od predmeta dnevnog reda ili
remeti rad sjednice.
Opomenu izriče predsjedavatelj.
Članak 71.
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.
Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj.
Članak 72.
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.
Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče školski odbor.
Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostor u kojem se
održava sjednica.
Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.
Članak 73.
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.
Članak 74.
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 81. 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.
Članak 75.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu održavanja
sjednice.
Članak 76.
Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pristupa se glasovanju.
Članak 77.
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 ili protiv prijedloga odluke, rješenja ili
zaključka.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta za
koji glasuju. Član može ostati suzdržan prilikom glasovanja.
Članak 78.
Školski odbor odlučuje 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
glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput.
Članak 79.
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 80.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

Članak 81.
O radu sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi tajnik Škole (ako je prisutan) ili netko od prisutnih članova, a sa elektronske sjednice tajnik
ili predsjenik školskog odbor
Članak 82.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora.
Zapisnik sadrži:
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, imena i prezimena nazočnih
odnosno nenazočnih na sjednici
- imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
- usvojeni dnevni red
- tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i
sažet prikaz njihova izlaganja
- rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
- izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
- vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice

- oznaku priloga
- potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
Članak 83.
Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar na narednoj sjednici školskog odbora
nakon verifikacije .
Članak 84.
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.
Članak 85.
Svakom radniku ili učeniku koji je prema zakonu pokrenuo postupak zaštite 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 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 86.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.
RAVNATELJ
Članak 87.

Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.
Ravnatelj obavlja poslove:
• predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,
• predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole, uz prethodno
mišljenje Vijeća roditelja,
• na prijedlog Nastavničkog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, prosljeđuje
Školskom odboru Školski kurikulum na usvajanje,
• osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima putem mrežnih stranica
Škole,
• dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnji plan i program rada i
školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
• predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i plan nabave,
• organizira i vodi poslovanje Škole,
• predstavlja i zastupa Školu,
• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
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zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te
pravnim osobama s javnim ovlastima,
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela ako nisu u suprotnosti sa
zakonom,
obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra da su
nezakonite,
potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole,
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za
provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi,
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Škole,
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,
sklapa ugovore o radu s radnicima,
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,
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja
obveza iz radnog odnosa,
skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za njihovu
sigurnost,
surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu (e-Maticu),
predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 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,
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
u okviru svoje nadležnosti, razmatra prijedloge Vijeća roditelja i pisano ga o tome izvještava,
u najkraćem mogućem roku obavještava Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za
Školu,
odlučuje o prigovoru izjavljenom na izrečenu pedagošku mjeru opomena, ukor i opomena pred
isključenje,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o
izricanju pedagoške mjere,
izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog
odbora,
izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
imenuje razrednike razrednih odjela,
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sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna,
izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u radu i
ustrojstvu Škole,
podnosi izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole najmanje jednom
godišnje osnivaču i Školskom odboru,
posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika 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,
imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
skrbi da se prikupljanje, obrada i korištenju osobnih podataka učenika, roditelja/skrbnika učenika
i radnika Škole obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim
propisima,
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru,
obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole, te poslove za koje izrijekom
zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole, te sukladno
tome donosi potrebne odluke.

NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 88.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. uvjete propisane 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 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 89.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor, najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata
aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
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) ni duži od
petnaest (15) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja-ne otvarati“, te
rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatima imenovanja, a koji ne može biti dulji od 45 dana od
isteka roka za podnošenje prijava.

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.

PROGRAM RADA
Članak 90.

Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i program rada za
mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, budžet/financijski plan, vremenski plan,
projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom razdoblju.

POPIS ISPRAVA- DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 91.

Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih 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.
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.
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat može priložiti i
dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo
rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu
potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja dužan je
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje (koji mora sadržavati sve što je navedeno u članku 57.
ovoga Statuta).
PREGLEDAVANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE I UTVVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 92.

Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole iste se urudžbiraju neotvorene odnosno datum prijema,
klasa i urudžbeni broj stavljaju se na zatvorenu kuvertu.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja te
utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku

Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se smatraju
kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE
Članak 93.

Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici
Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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 neovisno o 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. iskustva 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s dostavljenim
dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika : 1 bod
0 bodova (bez dokaza)
1 bod
0 bodova (bez dokaza)
3. Iskustvo rada na projektima :
1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo rada
na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj vrednovanja sve tri dodatne
kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
2. osnovne digitalne vještine:

LISTA KANDIDATA
Članak 94.

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 Nastavničkom
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 Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 95.

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
Nastavničkog vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati s liste
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u
svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti
škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji prema
propisima ima obilježje diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u
Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 96.

Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata 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 Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili Skup radnika
raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 97.

Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup
(zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 62. stavaka 7. i 8. ovoga Statuta, o stajalištu
Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru da kod
imenovanja ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa (zbora) radnika, a
dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno
Skupa (zbora) radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 98.

Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika,
glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i s liste završe s predstavljanjem programa
rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog
broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja
za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora. Odluka o imenovanju
ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se
da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva
za suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog Statuta
ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili
ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.

SPRIJEČAVANJE OPSTRUIRANJA IMENOVANJA RAVNATELJA

Članak 99.
Ukoliko sjednicu Školskog odbora iz članka 65. ovoga Statuta ne sazove predsjednik Školskog odbora u
utvrđenom roku, tada se ista mora održati u slijedeća 24 sata, a dužan ju je sazvati i voditi zamjenik
predsjednika Školskog odbora. Ukoliko to ne učini zamjenik predsjednika Školskog odbora tada se sjednica
bez odgode mora održati u slijedeća 24 sata, a saziva ju i vodi član Školskog odbora redoslijedom starosti.
U slučaju nemogućnosti donošenja odluke o imenovanju ravnatelja zbog opstruiranja postupka od strane
pojedinog člana Školskog odbora, Školski odbor je dužan poduzeti sve potrebne zakonske radnje koje će
omogućiti da se postupak imenovanja ravnatelja okonča u zakonom predviđenom roku.
U svezi stavka 2. ovoga članka, Školski odbor može, između ostaloga, od Školskog tijela ili Osnivača
zatražiti da provede postupak razrješenja i imenovanja novog člana Školskog odbora, umjesto člana koji
opstruira imenovanje ravnatelja Škole.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM

Članak 100.
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 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 101.
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.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA

Članak 102.
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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog
potpunog gubitka radne sposobnosti,
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.

RAZRJEŠENJE RAVNATELJA

Članak 103.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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. Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u stavku 2. podstavak 1.
ovog članka s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u stavku 2.
podstavku 3. i 4. ovog članka, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od ravnatelja da
se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u stavku 2. podstavku
3. i 4. ovog članka 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.
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
71. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, a u roku od 30
dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

Članak 104.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim
slučajevima:
• kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko nije prijavio,
• kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja,
• kada ravnatelj bude razriješen,
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika ili stručnog
suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne suglasnosti iz
članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osoba kojoj je suglasnost uskraćena
ne može biti imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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
nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o radu mirovati za razdoblje u
kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar nadležnog
Trgovačkog suda.
Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika na način, u postupku i rokovima utvrđenim
ovim člankom Statuta.

TAJNIK
Članak 105.

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 zasniva radni odnos na temelju natječaja.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Rok za primanje ponuda ne može biti kraći od 8 (osam) dana od dana objave
natječaja.
Iznimno se može zasnovati radni odnos s tajnikom škole bez natječaja na
određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja
radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana.
O zasnivanju i prestanku radnog odnosa tajnika odlučuje ravnatelj uz

prethodnu suglasnost Školskog odbora.
Članak 106.
Tajnik Škole obavlja poslove koje propiše ministar znanosti, obrazovanja i
športa.

STRUČNA TIJELA
Članak 107.
Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće
- Stručno vijeće
- Vijeće opće – obrazovnih predmeta
Nastavničko vijeće i Razredno vijeće rade na sjednicama. Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje potrebno je da na sjednici Nastavničkog odnosno Razrednog
vijeća bude nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova.
Nastavničko vijeće i razredno vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih
Članova.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, statutom, poslovnikom 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 mogu biti i suzdržani.
Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za
koji glasuju.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 108.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj. Sjednici Nastavničkog vijeća
predsjedava ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- predlaže školski kurikulum
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita
- odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- raspravlja o radu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada, te Školskom odboru i
ravnatelju daje mišljenja i prijedloge u svezi s organizacijom rada i uvjetima za obavljanje
djelatnosti Škole
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

-

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

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 109.
Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu, pedagog, a po potrebi i i ravnatelj
škole.
Sjednici Razrednih vijeća predsjedava razrednik razrednog odjela.
Razredno vijeće:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno

-

utvrđuje ocjenu iz vladanja za svakog pojedinog učenika na prijedlog razrednika.

RAZREDNIK
Članak 110.
Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela razrednog vijeća.
Razrednik:
- skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma u svom
razrednom odjelu
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
- 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 nastavničkom 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
- ažurno i uredno upisuje podatke za učenike svog razreda u razrednu knjigu, matičnu
knjigu i e-maticu
- izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten te brine da roditelji/skrbnici o tome budu
obaviješteni
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel

STRUČNO VIJEĆE I VIJEĆE OPĆE - OBRAZOVNIH PREDMETA
Članak 111.

Stručno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu stručnih predmeta, a po potrebi ravnatelj i stručni
suradnici.
Stručno vijeće:
- donosi izvedbene programe za stručne predmete
- donosi načine, postupke i elemente vrednovanja za stručne predmete
- organizira i prati kulturnu i likovnu aktivnost škole
- obavlja poslove u svezi natjecanja učenika likovnih Škola likovnih umjetnosti Split
raspravlja o izvedbi i rezultatima nastave stručnih predmeta
- daje prijedloge i mišljenja u svezi stručne nastave
- imenuje povjerenstva za natjecanje u likovnoj struci i ostalim aktivnostima vezanih za
likovnu struku
- utvrđuje sadržaj, obim i način izrade završnog rada
- imenuje voditelja i zamjenika stručnog vijeća
- obavlja i druge poslove vezane za likovnu struku.
Članak 112.

Vijeće nastavnika opće obrazovnih predmeta čine nastavnici koji izvode nastavu opće obrazovnih
predmeta, a po potrebi ravnatelj i stručni suradnici.
Vijeće:
- imenuje voditelja i zamjenika stručnog vijeća
- donosi izvedbene programe za opće obrazovne predmete
- donosi načine, postupke i elemente vrednovanja za opće obrazovne predmete
- organizira, prati i analizira natječajnu aktivnost za svoje područje
- daje prijedloge i mišljenja u svezi nastave opće obrazovnih predmeta
- savjetuje ravnatelja za imenovanje povjerenstva za natjecanje za opće obrazovne
predmete
- predlaže i analizira stručno usavršavanje u školi i van nje vezano za svoje područje
- prati, analizira i predlaže mjere za poboljšanje rezultata Državne mature
- predlaže i utvrđuje korelaciju međusobno i sa stručnim predmetima
- obavlja i druge poslove vezane za predmete općeg obrazovanja po potrebi.

RADNICI ŠKOLE
Članak 113.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s
punim ili nepunim radnim vremenom.
Članak 114.
Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati, pratiti
znanstvena dostignuća i unaprjeđivati pedagošku praksu.
Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza nastavnika i
stručnih suradnika.

Članak 115.

Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se sukladno važečim zakonskim propisima,
pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja i pravilnikom o radu.Ugovore o radu s radnicima

sklapa ravnatelj.

Članak 116.
Radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o radu.

UPISI, UČENICI
Članak 117.

Škola upisuje učenike u prvi razred u program Likovna umjetnost i dizaj.
Učenici se upisuju u skladu s odlukom o upisu koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 118.

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči škole.
Kriteriji za upis kandidata u Školu likovnih umjetnosti su:
- Uspjeh kandidata u prethodnom obrazovanju
- Provjera likovne darovitosti kandidata – Prijamni ispit.
Darovitost kandidata za likovno izražavanje provjerava se na prijamnom ispitu, crtanjem olovkom i
slikanjem temperom.
Povjerenstvo za prijamni ispit ima 6 članova i ravnatelj ih imenuje na početku svake školske
godine za tu godinu. Za provedbu ispita su zadužena 3 člana i za procjenu uradaka kandidata 3
člana.
Povjerenstvo određuje datum, način, trajanje ispita i način vrednovanja. Nakon vrednovanja
povjerenstvo formira konačnu rang listu kandidata prema bodovima koje su oni dobili za svoje
uradke.

Članak 119.

UPIS U DRUGI RAZRED
Nakon završenog prvog razreda učenici se opredjeljuju za jedano od šest zanimanja prema uspjehu
postignutom u prvom razredu .
Izbor se obavlja u tri kruga. Prvi krug je nakon završetka nastavne godine, drugi krug nakon
završetka dopunskog nastavnog rada i treći krug nakon popravnog ispita.
Odjeli se formiraju prema općem uspjehu i željama učenika . Ako dva učenika pretendiraju na
jedno mjesto, prednost ima onaj s većim općim uspjehom (bez obzira na redoslijed želje).

Članak 120.

Učenik prelazi iz jedne škole u drugu u skladu s odrebama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 121.
Nastavničko vijeće može u skladu sa zahtjevom učenika odnosno roditelja ili skrbnika učeniku koji je
pohađao drugi program odobriti upis i nastavak obrazovanja u Školi pod uvjetom da položi prijemni ispit.
Učenici koji dolaze iz umjetničkih škola nisu dužni polagati prijamni ispit.
Rješenjem o odobrenju upisa i nastavka obrazovanja u Školi nastavničko vijeće utvrđuje i sadržaj
razlikovnih odnosno dopunskih ispita i rokove njihova polaganja.

PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 122.
Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti
obrazovanje na temelju 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 zahtjev.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 123.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Ravnatelj će imenovati povjerenstvo za provođenje ispitnog postupka. Škola može zatražiti mišljenje
Agencije za odgoj i obrazovanje.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju
inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred te
odrediti razlikovne ispite. Uvjet da bi učenik nastavio obrazovanje u Školi je da položi prijamni ispit.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 124.
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
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskom odboru
Učenik je obvezan:
- pohađati nastavu
- pridržavati se pravila kućnog reda

-

ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i kućnim redom
čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
čuvati školsku imovinu.

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 125.

Učenicima se mogu izricati pedagoške mjere utvrđene zakonom i Pravilnikom o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Članak 126.

Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i
nasilničkog ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u
upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom postupku.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o
neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su
važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da
se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili
skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje
učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana
izricanja pedagoške mjere.
Članak 127.

Pedagošku mjeru Isključenja iz škole izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga Nastavničkog
vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka
od blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz
Škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu
skrb o čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili
skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni
ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz Škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika može
izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo znanosti i
obrazovanja.

Članak 128.

Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8
dana
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 129.

Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja,
može odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
- ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
- nastavnićko 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 nastavniku najkasnije neposredno prije početka
nastave za izostanak tijekom nastavnoga dana
- usmeni ilia pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
najkasnije jedan dan prije izostanka,
- usmeni ili pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije
izostanka,
- pisani zahtjev nastavnićkom 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 130.
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

Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu
izreći pedagoške mjere.
O učenicima koji ne pohađaju Školu ili je ne pohađaju redovito, Škola j je dužna izvijestiti ili Centar za
socijalnu skrb.
Članak 131.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave u skladu s važečim Pravilnikom o načinima,
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet utvrđuje predmetni
nastavnik javno u razrednom odjelu nastavnik na kraju nastavne godine.

Članak 132.

Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba, a na završetku srednjeg
obrazovanja svjedodžba o završnom radu.
Članak 133.

Učenici koji završavaju kurikulum umjetničkog obrazovanja, mogu polagati i ispite državne
mature.
Članak 134.

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima
pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi
polaganja ispita pred povjerenstvom.
Ispit se polaže u roku od dva dana od podnošenja zahtjeva.
Članak 135.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- nastavnika istog ili sličnog nastavnog predmeta
Članak 136.
Ispit se može sastojati od pisanog i usmenog dijela, ovisno o nastavnom predmetu.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje nastavničko
vijeće.
U slučaju da se radi o stručnom predmetu primjenjuje se čl.149 ovog Statuta kojim se uređuje polaganje
razlikovnog, predmetnog, razrednog ili popravnog ispita.
Članak 137.
Pisani dio ispita traje najkraće 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Članak 138.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Članak 139.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
.
Članak 140.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu, a potpisuju ga predsjednik i drugi član.
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 141.
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 Nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu
ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna ocjena, učenik se
upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje odredi
Nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan (1),
a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje
popravnog ispita.
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.

POPRAVNI ISPIT
Članak 142.
Nadnevci popravnih ispita određuju se godišnjim planom i programom rada, a najkasnije do 25. kolovoza
tekuće školske godine.

PREDMETNI, RAZREDNI , RAZLIKOVNI ISPITI
Članak 143.
Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu (25% i više od ukupnog godišnjeg fonda
sati) i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, polaže predmetni i/ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u dužem trajanju
- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- trudnoća i porođaj
- vojna i druga obveza
- sportska i druga natjecanja
- učenik koji je isključen iz Škole ima pravo polagati razredni ispit
- drugi posebno opravdani razlog koji kao takav po zahtjevu ocijeni Nastavničko vijeće.
Članak 144.
Nastavnićko vijeće po zahtjevu donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju predmetnog ili razrednog
ispita. Učenik prijavljuje ispit putem učeničke referade, dest(10) dana prije početka razrednog
/predmetnog ispita. Učenik može odjaviti ispit do dana polaganja. U jednom danu učenik ne može polagati
više od tri(3) predmeta. Na kraju ispita razrednik u roku od 7 dana upisuje rezultate u matičnu knjigu i ematicu. Nakon što razrednik unese rezultate pedagiginja arhivira zapisnike. Pedagošku dokumentaciju za
polaganje ispita vodi razrednik učenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine ili kasnije ako je to prijeko potrebno.
Predmetni i razredni ispit učenik može polagati najkasnije do početka iduće školske godine.
Zahtjev za polaganje predmetnog i/ili razrednog ispita podnosi predmetni nastavnik, razrednik, učenik i/ili
roditelj/staratelj učenika Nastavničkom vijeću putem učeničke referade Škole.

Članak 145.
Predmetni i razredni ispit polaže se pred povjerenstvom od tri (3) člana koje imenuje
Nastavničko vijeće.
Povjerenstvo čine predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik učenika.
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili
srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita, odnosno ako su na taj
dan navedene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi komisije
mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
Članak 146.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom,
predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga
spriječenosti pristupanja ispitu. Novi rok iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti nakon 31. kolovoza tekuće
godine.

Zbog opravdanih razloga učenikovo obrazovanje se može produžiti za jednu godinu. Odluku o
tome donosi ravnatelj.
Članak 147.

Daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja,
mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu
duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće za
svaki pojedinačni slučaj.

Članak 148.

Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju organizira se u školi prema kurikulumu umjetničkog
obrazovanja i posebnom kurikulumu prilagođenome učeniku s teškoćama.

RAZLIKOVNI, PREDMETNI, RAZREDNI I POPRAVNI ISPIT IZ STRUČNIH PREDMETA
Članak 149.

Na razlikovnom, predmetnom, razrednom ili popravnom ispitu iz stručnih predmeta učenik izrađuje
praktičan uradak kao prvi dio ispite i polaže usmeno dio kao drugi dio ispita. Praktični uradak se
može sastojati od domaćeg i/ili školskog rada.
Izrada školskog dijela praktičnog uradka vremenski mora biti moguća unutar ispitnog roka.
Materijale i procese u svezi izrade učenik dogovara sa predmetnim nastavnikom. Za pozitivnu
ocjenu učenik mora biti pozitivno ocijenjen iz oba dijela ispita.

POHVALE I NAGRADE

Članak 150.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje mogu
biti pohvaljeni i nagrađeni.
Članak 151.
Pohvale su:

-

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

Članak 152.
Nagrade su:

-

knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
pribor za umjetničko stvaranje i sl.
Novčane nagrade

Članak 153.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici i tijela Škole, a mogu se dodijeljivati pojedinačno
i/ili skupini učenika.
Članak 154.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje razredno.
Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.
Članak 155.
Pisanu pohvalu potpisuje ravnatelj.

TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
Članak 156.
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 157.

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 158.
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 .
Članak 159.
Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće
sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.

Članak 160.
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
- surađuje kod donošenja kućnog reda
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Predstavnika za razred biraju učenici na početku šk.godine.
Na prvoj sjednici tekuće godine bira se predsjednik Vijeća učenika i zamjenik predsjednika.
Na sjednici Vijeća mora prisustvovati nadpolovična većina članova koja je potrebna i za donošenje
odluka.
Za predsjednika može se kandidirati sam učenik ili ga mogu kandidirati drugi.
Predsjednik je učenik s najvećim brojem glasova .
Učenik s najvećim brojem glasova iza predsjednika postaje zamjenik predsjednika.
Zapisničara se bira na svakom sastanku.
Tijekom godine ukoliko je član neaktivan, ne dolazi na sastanke ili je iz drugih razloga Vijeće ili
razred nezadovoljan s njegovim djelovanjem predlaže se novi izbor člana.
Učenici sami planiraju i realiziraju aktivnosti i sazivaju sjednice. Stručni suradnik, nastavnik i/ ili
ravnatelj može biti prisutan na sjednicama i koordinirati aktivnostima, a također se mogu pozvati
ostali djelatnici škole ili netko izvan škole ako vijeće ocjeni da je to potrebno .
Članak 161.
Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.
Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na
kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

RODITELJI I SKRBNICI
Članak 162.

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.
Članak 163.
Škola preme potrebi saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine.
Članak 164.
Roditelji/skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika
opravdati na način koji se dogovore s razrednikom 8usmeno, telefonski, e-mailom.

Članak 165.
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 166.
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:
- školskih izleta i ekskurzija
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja.
- kupnji izgubljenih knjiga iz školske knjižnice,
- kao kupnji ili popravci drugih dobara oštećenih od strane učenika.
Članak 167.
U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Članak 168.
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 169.
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.
Članak 170.

Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i
zamjenik predsjednika vijeća roditelja.

Članak 171.
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 javnoili tajno.
Članak 172.
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, kulturnih manifestacija i natjecanja
- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
- u svezi s pritužbama na obrazovni rad
- u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu,
izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
- obavlja druge poslove prema odredbama Zakona ovoga statuta i drugih općih akata Škole.

POSLOVNA TAJNA
Članak 173.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi,
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
- 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 ili koje kao takve odredi
ravnatelj.
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.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 174.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se u skladu s
Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i
drugim propisima.
Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih roditelja/skrbnika
te radnika Škole, provodili u skladu propisa navedenih u stavku 1. ovoga članka, Škola je obvezna izraditi
cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite osobnih podataka kojim će se, između ostaloga, na odgovarajući
način urediti načela obrade osobnih podataka, pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka, način
prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka, prava ispitanika, uvjeti privole, obveze Škole kao voditelja
obrade osobnih podataka, obrada posebnih kategorija osobnih podataka, informacije i pristup osobnim
podacima, ispravak i brisanje, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, sigurnost
obrade te organizacijska, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka, odnosi voditelja i izvršitelja
obrade, evidencija aktivnosti obrade, imenovanje službenika za zaštitu podataka, prijenosi osobnih podataka,
te druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka pojedinaca fizičkih osoba
čiji se osobni podaci koriste.

Članak 175.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se ostvaruje u skladu
sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima donesenim temeljem tog zakona.

JAVNOST RADA
Članak 176.
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 odgojnoobrazovnog 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.

IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 177.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.
Članak 178.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i
područne samouprave, od roditelja učenika, te donacija privatnih ili pravnih osoba.
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 zakonito i pravilno raspolaganje izvanproračunskih sredstava koje škola uprihodi.

za planiranje i izvršavanje dijela proračuna

-

za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

Članak 179.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.
Članak 180.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje
djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.

Članak 181.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namiriti u
skladu s odlukom osnivača.
OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
Članak 182.
Opći akti Škole su:
- Statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 183.
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 arhivskog i registraturnog gradiva
- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Školi likovnih umjetnosti Split
- Kućni red
- Etički kodeks radnika Škole likovnih umjetnosti Split
- Poslovnik o radu školskih vijeća
- ostale opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju
zakona i ovim Statutom.

Članak 184.

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora. te stručna tijela, Nastavnićko vijeće, Vijeće struke, Vijeće opće –obrazovnih predmeta,
Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.
Inicijativa se podnosi ravnatelju Škole

Članak 185.
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.
Članak 186.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 187.
Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku koji ima pravni interes, omogućiti uvid u opće
akte ili njihovu kraću uporabu.
POJEDINAĆNI AKTI
Članak 188.

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.

Članak 189.
U slučaju nejasnoće kako primjeniti određenu odredbu ovog Statuta ili nekog općeg akta , tumačenje daje
školski odbor.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 190.
Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje
nisu u suprotnosti s ovim Statutom.
Članak 191.

Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača. Izmjene i dopune Statuta
obavljaju se kao u postupku za njegovo donošenje. Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Škole.

Članak 192.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Klasa: 003-06/16-01-01 Urbroj: 218172/16-01-2 od 28.1.2016.g.

Predsjednica školskog odbora
_________________________
Ivana Korjenić

Ravnatelj
_________________________
mr.sc. Mladen Bilankov

Klasa:003-06/19-01/01
Urbroj:2181-72/19-03-01-1
Split, 14.2.2019.g.

Na temelju članka 54. stavka 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, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18.) Školski
odbor srednje škole Tina Ujevića, Vrgorac dana 8. veljače 2019. god. donosi

PRIJEDLOG STATUTA
SREDNJE ŠKOLE TINA UJEVIĆA
VRGORAC
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 Srednje škole Tina Ujevića, Vrgorac (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 javna ustanova.
Škola je pravna osoba i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim
brojem subjekta upisa (MBS 1404059) 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 slijednik Srednjoškolskog centra „Tin Ujević“ Vrgorac.
Članak 4.

Naziv Škole je Srednja škola Tina Ujevića.
Sjedište Škole je u Vrgorcu.
Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Natpisna ploča sadrži, uz puni naziv Škole i grb Republike Hrvatske i naziv : Republika
Hrvatska.
Članak 5.
Dan Škole obilježava se u mjesecu studenom, a nadnevak se određuje godišnjim planom i
programom rada.
Članak 6.
Škola u radu i poslovanju 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. dva pečata okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrž naziv i sjedište Škole
3. dva štambilja četvrtastog oblika širine 15 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. Koristi se za redovito administrativno i financijsko poslovanje te
ovjeravanje pismena koja nemaju obilježja javnih isprava.
Štambilj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka služi 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 Nastavničkog 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
od tri dana od dana donošenja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
(1) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje školske spreme u
1. Općoj gimnaziji
te stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija potrebnih
tržištu rada, za daljnje obrazovanje te cjeloživotno učenje, a u funkciji osobnog
razvoja te gospodarskog i općeg razvoja društva za zanimanja:
2. Područje rada EKONOMIJA, TRGOVINA i POSLOVNA ADMINISTRACIJA za
program:
2.1. ekonomist
3. Područje rada STROJARSTVO za programe:
3.1. automehaničar
3.2. vodoinstalater
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4. Područje rada PREHRANA
4.1. zanimanje Mesar
5. Područje rada UGOSTITELJSTVO i TURIZAM za programe:
5.1. konobar
5.2. kuhar
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
srednjeg školstva te drugim posebnim propisima.

Školski kurikulum i godišnji plan i program Škole
Članak 12.
Rad škole 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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje
Članak 14.
U skladu s odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju Škola je dužna provoditi
samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.

3

Samovrednovanje se provodi za slijedeća ključna područja:
- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podrška učenju,
- postignuća polaznika,
- materijalni uvjeti i ljudski potencijali,
- profesionalni razvoj zaposlenika,
- međuljudski odnosi u ustanovi za strukovno obrazovanje,
- rukovođenje i upravljanje
- suradnja s ostalim dionicima.
Vanjsko vrednovanje obavlja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Članak 15.
Samovrednovanje ustanove za strukovno obrazovanje prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu,
kojega imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam (7) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda polaznika,
- 1 člana iz reda roditelja
Članove iz reda nastavnika koji predaju u strukovnim programima i stručnih suradnika Škole,
predlaže Nastavničko vijeće na sjednici javnim glasovanjem. Jednog člana iz reda polaznika
strukovnih programa predlaže Vijeće učenika, a jednog člana iz reda roditelja čija su djeca
polaznici strukovnih programa predlaže Vijeće roditelja javnim glasovanjem.
Organizacija rada
Članak 16.
Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 17.
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 18.
Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine sukladno zakonu, provedbenim
propisima i Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
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Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 19.
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 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.
Školska zadruga
Članak 21.
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 22.
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 23.
U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije
Članak 24.
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.
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Školska knjižnica
Članak 25.
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 26.
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 27.
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 28.
Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Nastavničkom 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

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti
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Članak 29.
Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Školi
nakon rasprave na Nastavničkom vijeću,Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Školski odbor
Članak 30.
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 :
Nastavničko vijeće dva člana iz reda nastavnika i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri člana.
Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 31.
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 nastavnika i stručnih suradnika
Članak 32.
Izbor dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko 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 33.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mogu predlagati
svi nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
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Članak 34.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu 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.
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
Nastavničkog 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, 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 37.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja
listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
U slučaju jednakog broja glasova izabrat će se mlađi kandidat.
Nastavničko 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 Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se
koja će dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika Nastavničko vijeće odlukom imenovati
u Školski odbor.
Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 38.
Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u
Školski odbor.
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 4. ovoga članka.
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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.
Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta
pojedinog člana s podatcima iz popisa o imenovanju.
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
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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.
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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.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 53.
Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 30. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1. ili 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 31. do 38. ovoga statuta za članove
Školskog odbora koja imenuju Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja.
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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 54.
Člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika, iz reda roditelja i iz reda radnika
razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku 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
nastavnika 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
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 nastavnika i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Nastavničkog 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 55.
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 56.
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
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ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti Škole.

Ovlasti Školskog odbora
Članak 57.
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 Nastavničkog 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 prosudbu radne spodobnosti
- 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
kuna 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
Nužni uvjeti za imenovanje ravnatelja
Članak 58.
Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u
Školi, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
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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.
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 3 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, 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) 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 60.
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 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 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.
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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 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 62.
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 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 Nastavničkom 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 na Nastavničkom 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.
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Članak 65.
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
Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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, Nastavničko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Kandidati se pisanim putem obavještavaju i pozivaju predstaviti 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 Nastavničko 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 8. 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
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog 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.
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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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko 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 8. i 9. 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.
Odluka o imenovanju ravnatelja dostavlja se ministru na davanje 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 68.
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 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 69 .
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.
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Tužba se podnosi Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.

Vršitelj dužnosti ravnatelja
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 nastavnika
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 nastavnika 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 71.
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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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
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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, nastavnika , 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 nastavnika 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 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.

Prestanak ugovora o radu ravnatelja
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 sa Školom
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Škole
Razrješenje ravnatelja

Članak 74.
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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 75.
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 74. 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 74.
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.
Sudska zaštita prava i otkaz ravnatelju
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
74. 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 74. 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 81.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
nastavnika 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 obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 84.
Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
Članak 85.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici,, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Nastavničko 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 ili 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,
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- 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 Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
Članak 86.
Razredno vijeće čine nastavnici 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 nastavnika određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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 87.
Na sjednicama Nastavničkog 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 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 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.
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Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 89.
Nastavnici, 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 srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Napredovanje u struci
Članak 90.
Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
Nastavnici, 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 91.
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 92.
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 93.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja za upis učenika u prvi razred u skladu s
odlukom o upisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i osnivača.
Prijave i upis u prvi razred provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa
u srednje škole (NISpuSŠ).
Članak 94.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života do dana upisa.
Iznimno, u prvi razred može se upisati učenik u dobi do navršenih 18 godina života do dana upisa
uz odobrenje Školskog odbora, a učenik stariji od 18 godina života uz odobrenje Ministarstva.
Članak 95.
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 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 96.
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 odnosno 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 97.
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 Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim standardima.
Učenik može promijeniti upisani program u Školi ili drugoj školi u skladu sa stavkom 1. ovog
članka. O zahtjevu roditelja ili skrbnika odnosno učenika za promjenom upisanog obrazovnog
programa odlučuje Nastavničko vijeće koje može utvrditi razlikovne i dopunske ispite, njihov
sadržaj te način i rokove polaganja ispita.
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 98.
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,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit,
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-učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije
položio državnu maturu odnosno nije izradio i obranio završni rad, istekom roka od godine
dana od dana završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa.
Za učenika koji se ispisao iz Škole u matičnoj knjizi zaključuje se posljednji razred koji je
završio.

Prava i obveze 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 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 odgojnoobrazovnog rada koje su izabrali,
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- njegovati humane odnose među učenicima, nastavnicima i drugim radnicima
Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute 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 100.
Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja učenika.
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 tijelo na način kako je propisao ministar
Izostanak učenika s nastave
Članak 101.
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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:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,
–Nastavničko 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 nastavniku 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 Nastavničkom 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 103.
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 102. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.
Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 102. 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 104.
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 105.
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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 106.
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
Nastavničkom 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 Nastavničko vijeće. Povjerenstvo se u pravilu sastoji od
razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i nastavnika 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
110. ovog statuta.
Članak 107.
Ispit iz članka 106. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o čemu
odlučuje Nastavničko 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 108.
Roditelj ili učenik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene.
Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 109.
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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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 Nastavničko vijeće.
Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Nastavničko 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
107. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 110.
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 Nastavničko 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 nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili
potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu
dopunskog nastavnog rada.
Ako se učeniku
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 111.
Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više nastavnih
predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda.
Popravni ispit
Članak 112.
Nastavničko 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 113.
Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit )
- člana Povjerenstva
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 114.
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Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 107. ovog
statuta.
Članak 115.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.
Nastava u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi
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.
Oslobađanje učenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti
Članak 117.
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 Nastavničko 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 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 upisanog programa.
Učenici iz stavka 1. ovog članka pohađaju nastavu prema odluci Nastavničkog vijeća, a mogu
polagati predmetni i razredni ispit na način propisan u članku 108. ovog statuta.
Pohvale i nagrade učenicima
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.
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- 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 121.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole
te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Nastavničko vijeće.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika 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.
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.
Vijeće učenika

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, a postupkom izbora rukovodi
razrednik.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 125.

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, 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
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Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika
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 odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke učenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici 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 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 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
Ustroj Vijeća roditelja
Članak 130.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika
svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 131.
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.
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Članak 132.
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 133.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća
roditelja.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 134.
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 135.
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 136.
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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 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.
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.
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
nastavnici i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 139.
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 140.
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.
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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 141.
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 142.
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 143.

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 144.
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.

34

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 145.
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.
Nastavnici su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Imovina Škole

Članak 146.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 147.
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 148.
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 149.
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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 150.
Školski odbor, Nastavničko 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 151.

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.
Članak 152.
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 153.
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 154.
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 155.
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Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 156.
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 157.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnim radom

Članak 158.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim propisima.
Financijski nadzor

Članak 159.
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 160.
Opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama ovog statuta.
Članak 161.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Škole ______________.

Predsjednica Školskog odbora:
Leila Erceg

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

Ravnatelj:
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Josip Gašpar, prof.

KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2195-217-06-19-01
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Na temelju 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, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), članka 54. stavka 1.
Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 45. Statuta Škole, Školski odbor
SREDNJE TEHNIČKE PROMETNE ŠKOLE, Split, uz prethodnu suglasnost osnivača Splitskodalmatinske županije (Klasa: ____________; Urbroj: _____________, od _______________
2019.), na sjednici održanoj _______________ 2019. godine, donio je

PRIJEDLOG NOVOG STATUTA
SREDNJE TEHNIČKE PROMETNE ŠKOLE

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status Srednje tehničke prometne škole, Split (u daljnjem tekstu:
Škola), naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, vođenje i
upravljanje Školom, uvjeti i način obavljanja djelatnosti, odgovornost za obveze, djelokrug i način
rada stručnih tijela, prava i obveze nastavnika i učenika, imovina Škole, opći akti, nadzor i javnost
rada Škole i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Škole.
Izrazi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Članak 2.

službu.

Škola ima status javne ustanove koja djelatnost srednjeg strukovnog školstva obavlja kao javnu

Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog
suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj MB: 060158736 i upisnik ustanova
srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Škola je pravni slijednik Centra za odgoj i obrazovanje u prometu osnovana odlukom broj
105/1 od 6. veljače 1992. godine.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Prava i dužnosti osnivača Škole Županija obavlja sukladno zakonu, propisima donesenim na
temelju zakona i ovom Statutu.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST ŠKOLE
Članak 4.

Naziv Škole glasi: SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA.
Škola obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u
kojima obavlja svoju djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obavezno mora biti istaknut grb i naziv Republike
Hrvatske, te naziv Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 5.
Sjedište Škole je u Splitu, Teslina 4.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.
Članak 6.
Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.
Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
• upis učenika u Školu i ispis učenika iz Škole
• organiziranje i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima
• vrednovanje i ocjenjivanje učenika
• vođenje evidencije o učeničkim postignućima
• izricanje i provođenje pedagoških mjera
• organiziranje predmetnih i razrednih ispita
• izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
• upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u E-maticu – zajednički elektronski
upisnik ustanova
O svim navedenim poslovima Škola vodi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovog članka ili drugim poslovima koje na
temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu
učenika, roditelja odnosno skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati
prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 7.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovitih učenika i obrazovanje odraslih za
stjecanje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja
strukovnog obrazovanja.
U okviru djelatnosti za redovne učenike izvode se programi u četverogodišnjem i
trogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu za sljedeća
zanimanja :
• tehničar cestovnog prometa
• tehničar unutarnjeg transporta
• tehničar PT prometa
• tehničar za poštanske i financijske usluge
• tehničar za željeznički promet
• zrakoplovni prometnik
• špeditersko-agencijski tehničar
• vozač motornog vozila
Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije odraslih za sljedeće obrazovne
programe:
• tehničar cestovnog prometa
• tehničar PT prometa
• tehničar za željeznički promet
• tehničar unutarnjeg transporta
• špeditersko-agencijski tehničar
• vozač motornog vozila

•

željezničko prometni radnik

Škola obavlja programe usavršavanja i osposobljavanja za zanimanja:
• nadzornik tehničke ispravnosti vozila
• instruktor vožnje na vozilima A, A1, B, C1, C, C + E kategorije
• vozač auto dizalice
• početna kvalifikacija i periodična izobrazba vozača za kategorije C1, C, C+E, D i
D+E
• teorijski ispit za početnu kvalifikaciju vozača
• vozač za prijevoz opasnih tvari i osoba koje rukuju opasnim tvarima ADR
• rukovatelj viličarom, dizaličarom i ostalim strojevima
• manevrist industrijske željeznice
Obrazovanje odraslih obuhvaća i :
•
•
•

programe za stjecanje školske ili stručne spreme koji se izvode prema posebnim
nastavnim planovima i programima,
program prekvalifikacije,
program osposobljavanja i usavršavanja.

Obrazovanje iz stavka 5. ovog člana stječe se pohađanjem nastave i polaganjem ispita
sukladno posebnim nastavnim planovima i programima koji moraju biti prilagođeni dobi,
prethodnom obrazovanju, znanju i vještinama polaznika. Posebne programe donosi Škola, te ih
izvodi na temelju nastavnog plana i programa za redovite učenike.
Škola obavlja i djelatnost autoškole u kojoj se osposobljavaju kandidati za polaganje
vozačkog ispita „B“, „C“ i „D“ kategorije u skladu s važećim zakonskim propisima.
Članak 8.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i sudjelovati u postupku vanjskog vrednovanja.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu
provođenja samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Članak 9.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 8. Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to :
• 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
• 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača
• 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
• 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi
Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.

Članovi Povjerenstava imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članovima Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika mandat je vezan za status
redovitog učenika i traje do 31. kolovoza tekuće školske godine u kojoj je prestao status redovitog
učenika u Školi.
Članovima Povjerenstva izabranim na dopunskim izborima, mandat traje do isteka mandata
Povjerenstva za kvalitetu.
Mandat članovima Povjerenstva može prestati i prije isteka roka od četiri godine ako to
sami zatraže ili ako njihovo razrješenje zatraži tijelo koje ih je predložilo.
Članak 10.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju
uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.
Članak 11.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 12.
Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog
poslodavca utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje Škola i poslodavac kod kojeg se vrši praktična
nastava.
Članak 13.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih
planova i programa, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
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 određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske
aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojnoobrazovne aktivnosti, programe i projekte i njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim
kurikulumom.
Školski kurikulum donosi Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine na
prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i Školskog
kurikuluma, a istim se utvrđuje mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova te 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, nastavnika, stručnih suradnika, planove rada Školskog odbora i stručnih
tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama Škole i podatke o ostalim
aktivnostima Škole.
Godišnji plan i program rada donosi Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine
na prijedlog ravnatelja i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim
mrežnim stranicama u skladu s propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka te ga elektroničkim
putem dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine.
Članak 14.

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s
pedagoškim standardom za srednje škole.

Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.

Članak 15.

Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojnoobrazovnim grupama.
Razredni odjeli, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku svake
školske godine.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim
na hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.

Članak 16.

Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.
Trajanje odgojno-obrazovnih dijelova – polugodišta, zimski, proljetni i ljetni odmor utvrđuju se
Kalendarom rada Škole koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Kalendar rada Škole utvrđuje se u skladu sa zakonom i Kalendarom rada kojeg za svaku školsku
godinu propisuje nadležni ministar.
Članak 17.
Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja Škola može izvoditi izlete i stručne ekskurzije i poduzimati
druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća
propisanih Zakonom i nastavnim programom, pod uvjetima i na način koji propiše nadležni ministar.
Članak 18.
Škola ima knjižnicu.
Rad knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.

3. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Članak 19.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole, koji organizira i vodi rad i poslovanje Škole,
predstavlja i zastupa Školu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole sukladno zakonu
i ovom Statutu. Odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Ravnatelj može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje Škole u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se određuju obvezni odnosi.
Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.
U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa
predsjednik Školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
Članak 20.

U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje
osoba koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor, a koja ispunjava uvjete za
ravnatelja.
Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko
ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor dužan je utvrditi da li je predložena osoba suglasna da obavlja poslove
ravnatelja.
Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
svojih članova.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljevog povratka.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo
uz ravnateljevu pisanu punomoć.
Dok zamjenjuje ravnatelja, osoba koja ga mijenja, potpisuje se uz ime i prezime ravnatelja.
Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu koja zamjenjuje ravnatelja i imenovati
drugog člana Nastavničkog vijeća.

4. PEČATI
Članak 21.
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 otisnut je grb Republike Hrvatske
2. pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole i grb grada Splita;
pečat okruglog oblika promjera 25 mm koji sadrži naziv i sjedište Škole

3. štambilj pravokutnog oblika, dužine 60 mm i širine 11 mm; štambilj pravokutnog
oblika dužine 27 mm i širine 12 mm na kojima je upisan naziv i sjedište Škole; te
štambilj pravokutnog oblika različitih veličina na kojima je upisan tekst sukladno
provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u okviru javnih ovlasti (evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu učenika, o pedagoškim
mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima).
Pečat i štambilj iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka Škola koristi za redovito
administrativno-financijsko poslovanje.
O broju, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.
5. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE

Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i učinkovit rad Škole s ciljem ostvarivanja
srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, na temelju utvrđenog nastavnog plana i programa,
školskog kurikuluma, te godišnjeg plana i programa rada Škole.
Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti
programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati u procesu odgoja i obrazovanja učenika te
primjereno zadovoljavanje učeničkih interesa i potreba, a osobito rad Škole kao javne službe.

Članak 23.

U Školi se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene cjeline:
1. organizacijsko-razvojna služba
2. administrativno-tehnička služba.

Organizacijsko-razvojna služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
potrebama i interesima učenika te promicanja stručno-pedagoškog rada Škole, sukladno Zakonu,
školskom kurikulumu, provedbenim propisima i godišnjem planu i programu rada Škole.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne, kadrovske, 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 i druge poslove u skladu sa Zakonom, školskim kurikulumom,
provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 24.

Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama i
interesima učenika te radi promicanja stručno-pedagoškog rada Škole.
Rad školske knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.

Administrativno-tehničke i pomoćne poslove u Školi, popis poslova, mjerila za utvrđivanje broja
izvršitelja na tim poslovima te količinu radnog vremena propisuje nadležni ministar.

Članak 25.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se sukladno potrebama ostvarivanja nastavnog plana i
programa te zadovoljavanja potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba u
pravilu u pet radnih dana tjedno.
Nastavni proces odvija se u dvije smjene, prema posebnom rasporedu kojeg na prijedlog
nastavnika-satničara donosi ravnatelj.
Škola u tijeku radnog dana ureduje od 7.30 do 19.30 sati.
Radno vrijeme za učenike organizira se poludnevno u skladu s propisanim kriterijima.

Članak 26.
Odmor u tijeku radnog dana za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima
pedagoškog rada.
Stanka za ostale djelatnike Škole traje 30 minuta i ne može biti određena na početku ili na kraju
radnog vremena.
Stanka za ostale djelatnike organizira se u pravilu tako da se ne prekida rad strankama.
Uredovno vrijeme administrativno-računovodstvenih i pomoćno-tehničkih radnika određuje
ravnatelj svojom odlukom.
Škola je dužna putem oglasne ploče, obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno uredovnom
radnom vremenu za rad s roditeljima, učenicima, te građanima i drugim strankama.
Članak 27.
Promjene u radu i organizaciji Škola je dužna pravovremeno najaviti učenicima, roditeljima,
osnivaču i uredu državne uprave u Županiji.
Članak 28.

Način evidencije radnog vremena za radnike Škole koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom
radu s učenicima kao i druge osobe potrebe za rad Škole propisuje ministar.

6. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
6.1. Školski odbor
Članak 29.

Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
• Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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 radnici Škole neposrednim
i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen
izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članovima Školskog odbora mandat traje četiri (4) godine i mogu biti ponovo imenovani, a
mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članak 30.

Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja,
predsjedavatelj sjednice na kojoj se odvija predlaganje i izbor kandidata mora voditi računa da predloženi
kandidat nije ranije razriješen članstva u Školskom odboru ili da nije bio član Školskog odbora koji je
raspušten.
Članak 31.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika provode nastavnici i stručni suradnici Škole na sjednici Nastavničkog vijeća.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata mora biti proveden najkasnije 15 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
Za provođenje postupka izbora članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
na sjednici Nastavničkog vijeća imenuje se izborno povjerenstvo od predsjednika i dva člana. Član
izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća.
Nastavnik odnosno stručni suradnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidati iz stavka 4. i 5. ovog članka moraju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana
Školskog odbora.
Nastavnika odnosno stručnog suradnika koji je prihvatio ili sam istaknuo svoju kandidaturu i čiju
je kandidaturu javnim glasanjem podržala većina prisutnih na sjednici Nastavničkog vijeća, Povjerenstvo
upisuje u listu kandidata.
Lista kandidata mora sadržavati najmanje tri (3) kandidata.
Na listu kandidata, kandidati se unose prema abecednom redu prezimena.
Izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće i popis svih nazočnih nastavnika i stručnih
suradnika.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih nastavnika i stručnih suradnika.
Članak 32.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila većina svih nastavnika Škole.
Tajno glasovanje se provodi glasačkim listićima na kojem se prezimena kandidata navode
abecednim redom.
Na glasačkom listiću nastavnici zaokružuju redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuju.
Važeći je glasački listić na kome su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena jednog ili dva
kandidata.
Glasački listić na kome je zaokruženo tri ili više rednih brojeva ispred prezimena kandidata
odnosno na kojem nije zaokružen niti jedan kandidat smatrati će se nevažećim.
Članak 33.
Dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova imenuju se u Školski odbor iz reda nastavnika i
stručnih suradnika.
U slučaju da 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 34.
Predlaganje i imenovanje kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na
sjednici Vijeća roditelja.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora
biti proveden najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja može predlagati svaki član Vijeća roditelja
nazočan na sjednici Vijeća roditelja, a koji se mora izjasniti o prihvaćanju kandidature.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja istodobno i
radnik Škole.
Za provođenje postupka izbora člana Školskog odbora iz reda roditelja, na sjednici Vijeća roditelja
imenuje se povjerenstvo od tri člana. Član povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
Vijeće roditelja mora predložiti najmanje dva kandidata.
Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.

Glasovanje o kandidatima vrši se na način da se za svakog kandidata pojedinačno glasuje
dizanjem ruku.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti u drugom
krugu samo za te kandidate.
Kandidata koji dobije najveći broj glasova, Vijeće roditelja imenuje u Školski odbor.
Članak 35.
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. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 36.
Prvu konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj najkasnije u roku
od 15 dana od dana imenovanja većine članova Školskog odbora.
Članak 37.
Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednici predsjedava najstariji član Školskog odbora.
Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem, dizanjem ruku.
Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata. Ako je istaknuto
više kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat za kojega je glasovala većina od ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predjedavatelj sjednice iz stavka 1. ovog članka
predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.
Zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
Članovi Školskog odbora mogu odlučiti da izbor predsjednika i zamjenika predsjednika izvrše
tajnim glasovanjem.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana njegovog konstituiranja.
Članak 38.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Sjednice Školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, upućuju se poštom ili
elektronskim putem.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se uputiti telefaksom,
telefonom ili mobitelom.
U iznimnim slučajevima moguće je održati i telefonske odnosno elektronske sjednice Školskog
odbora ukoliko to zahtjeva žurnost određenog predmeta.
Nakon održane telefonske odnosno elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku
sva pristigla očitovanja.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje 3 člana
Školskog odbora, ravnatelja ili osnivača.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko su i predsjednik i zamjenik predsjednika spriječeni sazvati sjednicu ili odbiju to učiniti
sjednicu Školskog odbora sazvati će ravnatelj Škole kako bi se na sjednici mogla riješiti pitanja od osobite
važnosti za poslovanje Škole.
Članak 39.
Predsjednik Školskog odbora priprema sjednicu Školskog odbora.
U pripremi sjednica predsjedniku pomaže ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s
pitanjima za raspravu na sjednici.
Sjednice se trebaju pripremati 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 Školskog odbora ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno
stručno ili precizno izrađen ili dokumentiran, treba ga vratiti na doradu ili ga ne uvrstiti za sjednicu.
Članak 40.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje predsjednik Školskog odbora.

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

odbora.
odbora.

Članak 41.
Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog

Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle
sjednice i usvajanjem dnevnog reda.

Članak 42.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči da o pojedinoj točki dnevnog reda
glasuje tajno.
Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruku izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga
za koji glasuju.
Članak 43.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjedavatelj sjednice i
zapisničar.
Zapisnik vodi tajnik Škole.
Zapisnik se obvezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu sjednicu.
Članak 44.
Školski odbor može osnivati povjerenstva i radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanja
prijedloga akata ili obavljanja drugih poslova važnih za školu.
Članovi povjerenstva i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određeni
posao.
Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članak 45.
Školski odbor:
• imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
• razrješava ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog statuta
• donosi Statut na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost osnivača
• donosi druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
• donosi godišnji plan i program rada Škole na prijedlog ravnatelja
• donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja
• donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
• daje prethodnu suglasnost ravnatelju u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u
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 specijaliste medicine rada radi utvrđivanja
radne sposobnosti

odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
osniva učeničke klubove i udruge
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnina te izvođenju investicijskih radova
u vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kn
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnina te izvođenju investicijskih radova
čija vrijednost prelazi 100.000,00 kn uz prethodnu suglasnost osnivača
odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina uz prethodnu suglasnost osnivača
bez obzira na njihovu vrijednost
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
predlaže osnivaču statusne promjene
predlaže osnivaču mjere poslovne politike Škole
razmatra rezultate obrazovnog rada
odlučuje o namjeni sredstava koje uplaćuju roditelji odnosno učenici
razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole
razmatra izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Škole
odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovu javnih ovlasti, osim
kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drugačije
donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima
Škole

Članak 46.
Član Školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koje dozna
u obavljanju dužnosti člana Školskog odbora.
Član koji postupi suprotno stavku 1. ovog članka odgovoran je Školi prema općim propisima
obveznog prava.
Članak 47.
Član Školskog odbora razrješava se članstva u Školskom odboru:
• ako sam zatraži razrješenje (podnese ostavku)
• ako ne dolazi na sjednice Školskog odbora ili svojim radom i ponašanjem nanosi štetu Školi
• kada mu kao nastavniku ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
• kada učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u Školi najkasnije u roku
od 60 dana od prestanka školovanja učenika u Školi
• kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i
ovim Statutom
• kad njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor
• kada to zatraži prosvjetni inspektor
• kada je lišen prava na roditeljsku skrb
• 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
• i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju kada pojedinom članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka četverogodišnjeg
razdoblja provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.
Mandat člana Školskog odbora izabranom na dopunskim izborima traje do isteka mandata člana
umjesto kojeg je imenovan.
Članove Školskog odbora razrješuje tijelo koje ih je imenovalo.
Članak 48.
Nadležno tijelo državne uprave u Županiji dužno je raspustiti Školski odbor u slučajevima
utvrđenim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Djelatnost Školskog odbora u tom slučaju obavlja imenovano povjerenstvo koje svoje ovlasti
ostvaruje sukladno Zakonu.

6.2. Ravnatelj

Škole.

Članak 49.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole, koji je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad
Članak 50.
Ravnatelj:
• predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte
• organizira i vodi rad i poslovanje Škole
• predstavlja i zastupa Školu
• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
• odgovara za zakonitost rada Škole
• u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru školski kurikulum, uz prethodno
mišljenje Vijeća roditelja
• predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Škole, uz prethodno mišljenje Vijeća
roditelja
• potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole
• brine o izvršavanju odluka osnivača, Školskog odbora, Nastavničkog vijeća i drugih tijela
Škole
• obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra da su
nezakonite
• posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada i daje ovlasti školskoj pedagoginji
za obavljanje navedenih posjeta nastavi te od pedagoginje dobiva izvješće o istom
• brine se o sigurnosti te pravima i interesima učenika i radnika Škole te odgovara za njihovu
sigurnost
• saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća
• imenuje razrednike razrednih odjela
• donosi odluku o raspoređivanju nastavnika po predmetima i razrednim odjelima za svaku
školsku godinu sukladno stručnoj spremi i drugim sposobnostima nastavnika, a u cilju što
kvalitetnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa
• poduzima mjere propisane zakonom u svezi neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih
obveza iz radnog odnosa
• odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Škole 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

•

izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
odlučuje o upućivanju radnika na redovite liječničke preglede
samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te izvođenju
investicijskih radova u vrijednosti do 70.000,00 kuna
podnosi izviješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanju Škole najmanje jednom
godišnje nadležnom Ministarstvu, Školskom odboru i uredu državne uprave nadležnom za
poslove školstva
surađuje s učenicima, roditeljima, osnivačem, tijelima državne uprave, nadležnim
Ministarstvom i drugim tijelima

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

odlučuje o prigovoru izjavljenom na izrečenu pedagošku mjeru: opomena, ukor i
opomena pred isključenje
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere

nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u E- maticu
odobrava službena putovanja i druga odsustva s rada radnika Škole
imenuje članove povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za provođenje
upisa učenika u I. razrede
osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Škole
osniva radne skupine za razradu pojedinih pitanja iz svog djelokruga rada

•
•

•

•

imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti
predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti

predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi
utvrđivanja radne sposobnosti ako postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko
zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, drugim propisima i općim aktima Škole.
Članak 51.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. 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 (8) 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.
Članak 52.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Školski odbor najkasnije tri
mjeseca prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti i ponovo imenovana.
Natječaj traje najkraće osam (8), a najdulje petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja
odlučuje Školski odbor.
Članak 53.
Tekst javnog natječaja za imenovanje ravnatelja posebice sadrži:
• nužne uvjete koje mora ispunjavati kandidat za ravnatelja
• dodatne kompetencije
• vrijeme na koje se ravnatelj imenuje
• dokaze o ispunjavanju uvjeta koje kandidat treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici
• rok do kojeg se primaju prijave kandidata, a koji ne može biti kraći od 8 ni duži
od 15 dana od dana objave natječaja, uz obaveznu naznaku “Za natječaj za
ravnatelja - ne otvarati”
• rok u kojem se kandidati obavještavaju o imenovanju (a koji ne može biti dulji od
45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava)
• 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 da uz prijavu dostave
sve propisane isprave za ostvarivanje prednosti
• izrijeku da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o
ispunjenosti nužnih 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.

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.
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja,
kandidat može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o
ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu
zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje, koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti,
budžet/financijski plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i
kako provoditi u mandatnom razdoblju.
Članak 54.
Prijave na natječaj Škola je dužna urudžbirati neotvorene.
Prijave otvara predsjednik Školskog odbora na sjednici Školskog odbora nakon isteka natječajnog
roka, a iste se otvaraju i razmatraju prema redoslijedu zaprimanja.
Nakon otvaranja prijava, Školski odbor utvrđuje:
• jesu li prijave dostavljene u propisanom roku
• koji kandidati ispunjavaju nužne uvjete natječaja
• jesu li prijave potpune (je li priložena sva tražena dokumentacija i da li je ista dostavljena u
traženom obliku)

Nakon utvrđivanja ispunjenosti nužnih uvjeta kandidata i valjanosti dostavljene
dokumentacije Školski odbor utvrđuje koji se kandidati smatraju kandidatima prijavljenim
na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.
Članak 55.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na
sjednici Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na
slijedeći način:
• poznavanje stranog jezika :
- znanje engleskog jezika
1 bod (ima dokaz)

- znanje drugog stranog jezika
• osnovne digitalne vještine:

0 bodova (nema dokaza)
1 bod (ima dokaz)
0 bodova (nema dokaza)
1 bod (ima dokaz)
0 bodova (bez dokaza)

• iskustvo rada na projektima:

1 bod (ako ima priložen dokaz)
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Za poznavanje stranog jezika kandidat može ostvariti maksimalno 2 boda, a za svaku
od preostale dvije dodatne kompetencije (osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na
projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj vrednovanja sve tri
dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 4 boda.
Članak 56.
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
Nastavničkom 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.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak
najveći broj bodova, Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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 57.
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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.
Kandidati s liste biti će obaviješteni usmeno, elektroničkim putem, neposrednim
uručenjem pismena ili slanjem pismena poštom ili na drugi prikladan način, a prema
podacima koje su dostavili u prijavi, o održavanju sjednica Nastavničkog vijeća, Vijeća
roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora radi predstavljanja programa rada za
mandatno razdoblje.
Ukoliko se kandidat ne odazove na sjednice kolegijalnih tijela iz stavka 2. ovoga
članka njegov program rada pročitat će predsjedavatelj sjednice pojedinog tijela.
Svaki kandidat ima najviše 20 minuta za predstavljanje programa rada za
mandatno razdoblje na sjednici pojedinog kolegijalnog tijela.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici odnosno na Skupu radnika kandidatima
postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti
srednjeg školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti
bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.
Predstavljanje programa obavlja se bez nazočnosti drugih kandidata.
Sjednice iz stavka 1. ovoga članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i
odredbama ovog Statuta.

Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
kojeg Nastavničko 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 8. ovoga članka vode sjednicu,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.

Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 10. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih
je imenovalo u Školski odbor.
Članak 58.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.
Za provođenje postupka tajnog glasovanja imenuje se izborno povjerenstvo od tri člana
(predsjednik i dva člana). Član povjerenstva ne može biti kandidat za ravnatelja Škole.
Glasovanje o kandidatima za ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem, a provodi se putem
glasačkih listića.
Izborno povjerenstvo priprema glasačke listiće na koje se kandidati upisuju abecednim redom
njihova prezimena.
Broj glasačkih listića mora odgovarati broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Glasački listići ovjeravaju se pečatom Škole.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem je zaokružen samo jedan kandidat.

Ako je samo jedan kandidat za ravnatelja, na glasačkom listiću označava se glasovanje
„ZA“ ili „PROTIV“ toga kandidata.
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja za
te kandidate dok jedan od kandidata ne dobije veći broj 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.

Ako dva ili više kandidata 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.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Povjerenstvo raspolaže dokazima da je tijekom
izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 59.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja odnosno Skup
radnika donosi pisani zaključak o stajalištu Vijeća odnosno Skupa radnika.
Zaključkom se utvrđuje broj glasova koje je dobio pojedini kandidat za ravnatelja i obvezuju se
članovi – predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru da kod izbora ravnatelja na sjednici
Školskog odbora glasuju prema stajalištu Vijeća odnosno Skupa radnika.
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa radnika, a isti se
dostavlja predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća odnosno Skupa radnika.
Članak 60.
Nakon primitka zaključaka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa
radnika glede pojedinog kandidata te nakon što kandidat/i s liste završe s predstavljanjem
programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor obavlja imenovanje ravnatelja.
Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Za ravnatelja Škole imenuje se onaj kandidat za kojeg je glasala većina od ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog odbora.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za
imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja
ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i dužnostima.

Ako niti jedan odnosno jedini kandidat ne dobije potrebnu većinu od ukupnog broja
članova Školskog odbora ili ako ministar uskrati traženu suglasnost, natječajni postupak
se ponavlja i imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja.
Članak 61.
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 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.
Članak 62.
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.
Kandidati na natječaju za ravnatelja imaju pravo uvida u natječajne materijale.
Kandidati imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu i pobijati odluku o imenovanju ukoliko smatraju
da je bitno povrijeđen izborni postupak, odnosno da kandidat koji je izabran ne ispunjava uvjete objavljene
u natječaju.
Rok za podnošenje tužbe je 15 dana od dana primitka obavijesti o imenovanju. Tužba se podnosi
općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole.
Članak 63.
Školski odbor imenovati će vršitelja dužnosti ravnatelja:
• kada se na raspisani natječaj nitko ne prijavi
• kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja
• kada ravnatelj bude razriješen
• kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika ili
stručnog suradnika.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je uskraćena suglasnost
ministra znanosti i obrazovanja.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

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 sa Školom sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za poslove nastavnika ili stručnog suradnika, na njezin će zahtjev
ugovor o radu mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu
dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Članak 64.
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 sukladno zakonskim odredbama.

Članak 65.
Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan:
• u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
• ako krši ugovorne obveze
• kada zanemaruje obveze poslovnog ili stručnog voditelja Škole
• kada mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti
• prema prijedlogu prosvjetnog inspektora
Odluku o razrješenju ravnatelja donosi Školski odbor.
Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, osim na osobni zahtjev, zatražit će od
ravnatelja da se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljevog očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz stavka 3.
ovog članka, Školski odbor će 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.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od
dana dostave prijedloga, a ministar procjeni da je prijedlog opravdan, ravnatelja će razriješiti ministar.
Nakon donošenja odluke o razrješenju Školski odbor imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja do
imenovanja ravnatelja na temelju natječaja sukladno zakonu.
U slučaju razrješenja ravnatelja Škola je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od trideset
(30) dana od imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.
Članak 66.

Kada se ravnatelja razrješava zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o
ustanovama, Škola će s razriješenim ravnateljem sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u
pisanom obliku.
Članak 67.
Kada se ravnatelja razrješava zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. i 4. Zakona o
ustanovama, Škola će razriješenom 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 ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu
prava 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.

7. STRUČNA I DRUGA TIJELA ŠKOLE
Članak 68.
Stručna tijela Škole su: Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Razrednik i Strukovni aktivi.
7.1. Nastavničko vijeće
Članak 69.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada škole
• predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum

sudjeluje u utvrđivanju prijedloga godišnjeg plana i programa rada Škole
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, samo ako ti nastavni sadržaji nisu iz
osnovnih predmeta struke
• donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
• predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
• osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
• imenuje povjerenstva za polaganje ispita
• odlučuje o nagradama učenika
• izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
• odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je
završio obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa
• odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja za preispitivanje zaključene ocjene iz
vladanja
• utvrđuje trajanje dopunskog nastavnog rada za učenike koji na kraju nastavne godine
imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
• određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Škole
• raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima utvrđenim zakonom, propisima donesenim na
temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova javnim glasovanjem,
osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
U slučaju svoje spriječenosti ravnatelj određuje koji će član Nastavničkog vijeća
predsjedavati sjednicom.
•
•

7.2. Razredno vijeće
Članak 70.
Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
• neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja u svezi s
radom i rezultatima rada razrednog odjela
• skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa
• utvrđuje opći uspjeh učenika
• predlaže i izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
• predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
• skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela
• surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima učenika
• odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela
• utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika

• obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima Škole
Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog, voditelj smjene i
ravnatelj Škole.

7.3. Razrednik
Članak 71.
Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i predsjedavatelj Razrednog vijeća
Razrednika određuje ravnatelj.
Razrednik:
• skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma u svom razredu
• skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika svog
razrednog odjela
• ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju te skrbi o
redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
• skrbi o nabavi udžbenika za učenike svog razreda i vodi evidenciju u elektronskoj
matici
• podnosi izvješća o radu Razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju
• organizira roditeljske sastanke
• vodi zapisnike svih razrednih i nastavničkih, roditeljskih sastanaka te individualnih
razgovora s roditeljima
• izvješćuje učenike i roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
• saziva sjednice Razrednog vijeća i presjedava im
• predlaže i izriče pedagoške mjere iz svog djelokruga
• organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima
• skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
• poziva na razgovor u školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju
školskih obveza
• odgovara za rad i pravodobno izvršavanje svojih obveza i obveza Razrednog vijeća
• predlaže ocjenu učenika iz vladanja
• obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Škole
7.4. Strukovni aktivi
Članak 72.
Strukovne aktive škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno
skupine srodnih predmeta.
Strukovni aktivi su stručna tijela Nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem
izvođenju nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta.
Strukovni aktivi rade na sjednicama.
Sjednicu strukovnih aktiva saziva i vodi voditelj strukovnog aktiva. Predsjednika
strukovnog aktiva na prijedlog ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće.

Na rad strukovnih aktiva odgovarajuće se primjenjuje odredba Poslovnika o radu stručnih
tijela.
Članak 73.
Strukovni aktiv obavlja :
• stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za
praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika kao i obveza učenika u svakom
predmetu
• predlaže nabavke osnovnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete
• vrši odabir udžbenika i priručnika te druge pomoćne literature
• o svom radu izvješćuje ravnatelja najmanje jedan put tijekom nastavne godine
Strukovni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i naputaka
Nastavničkog vijeća
Članak 74.
Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.
Djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se
odlukom o osnivanju.
8. TAJNIK ŠKOLE
Članak 75.
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.
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 Škole obavlja poslove koje propisuje ministar.
9. RADNICI
Članak 76.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
Škola može na prijedlog osnivača i uz suglasnost Ministarstva angažirati i druge odgojnoobrazovne radnike za posebne potrebe u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu.
Posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu odnose se na: rad sa darovitim učenicima, rad
s učenicima s teškoćama, rad s učenicima pripadnicima nacionalnih manjina ili u drugim
specifičnim uvjetima.
Članak 77.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se sukladno zakonskim
odredbama, pod zakonskim aktima, kolektivnom ugovoru i općim aktima Škole.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Škole u skladu sa zakonskim odredbama,
Pravilnikom o radu te odredbama ovog Statuta.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa Zakonom, podzakonskim
aktima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i godišnjim planom i
programom rada Škole.

Članak 78.
Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava
i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima rada Škole.
Obveza radnika Škole je, osim obveza preuzetih sklopljenim ugovorom o radu i obvezno
poštivanje odredaba Statuta i ostalih općih akata Škole.
Članak 79.
Odgojno-obrazovni rad u školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici
Nastavnici u školi su nastavnici, strukovni učitelji i suradnici u nastavi.
Stručni suradnici u školi su: pedagog, psiholog i knjižničar.
Članak 80.
Nastavnici izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s
učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada.
Strukovni učitelji samostalno izvode praktičnu nastavu i vježbe.
Suradnici u nastavi sudjeluju u izvođenju praktične nastave i vježbi pod neposrednim
vodstvom nastavnika ili stručnog suradnika.
Stručni suradnici obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručnorazvojne i koordinacijske poslove.
Članak 81.
Ukupne tjedne obveze nastavnika i stručnih suradnika utvrđuju se u 40-satnom radnom
tjednu te se raspoređuju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji
proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja aktivnosti i poslova iz
nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.
Neposredni odgojno-obrazovni rad je rad nastavnika u redovitoj i izbornoj nastavi te
izvođenje dodatne i dopunske nastave.
Ostali poslovi nastavnika su: stručno-metodička priprema, razredničko administrativni
poslovi, poslovi vođenja stručnog vijeća, stručno usavršavanje, planiranje i vođenje ekskurzija,
suradnja s roditeljima, rad u stručnim tijelima škole i izvan škole, unos podataka u e-maticu,
popravni, razredni i razlikovni ispiti, poslovi vezani uz izradu i obranu završnog rada, državne
mature, dežurstvo nastavnika, rad u stručnim povjerenstvima, organizacija natjecanja i susreta,
poslovi sindikalnog povjerenika, kulturne i sportske aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti.
Članak 82.
Nastavnici, 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 srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 83.
Ravnatelj, nastavnici 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 84.
Nastavnici Škole dužni su surađivati s tijelima socijalne skrbi i drugim nadležnim tijelima u
cilju zaštite prava djeteta, odnosno prijaviti svako kršenje tih prava.

Naročito treba prijaviti svaku sumnju na tjelesno ili duševno nasilje, spolnu zloporabu,
zanemarivanje ili nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje učenika.
10. UČENICI
10.1. Upis, status, prava i obveze učenika
Članak 85.

Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja,
pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu
donosi ministar.
Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred propisuje ministar pravilnikom.
Natječaj za upis učenika u prvi razred Škole objavljuje se na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o
upisu.
Članak 86.

U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do navršenih 18 godina života uz odobrenje
Školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Članak 87.

Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja obavlja se na temelju
natječaja koji se objavljuje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog
obrazovanja odraslih.
Članak 88.
Učenika stranca, azilanta ili državljanina koji je završio osnovno obrazovanje ili je prekinuo
školovanje u inozemstvu i koji želi nastaviti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka
obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovog članka dužan je za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavka
obrazovanja podnijeti obrazloženi i dopušteni zahtjev.
Pod dopuštenim zahtjevom smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio:
• ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
• ovjereni prijepis isprave iz prethodne alineje
• ispravu o državljanstvu, osim u slučaju osobe bez državljanstva
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
Nastavničko vijeće rješenjem odlučuje o zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i
nastavku školovanja.
Škola može pri izradi rješenja zatražiti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih.
Škola može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave i odobriti nastavak
obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
Članak 89.
Status redovnog učenika stječe se upisom u Školu.
U spornim slučajevima glede stjecanja i prestanka statusa učenika odlučuje Školski odbor na
prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 90.

Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status
redovitog učenika najviše za dvije godine.
Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
• iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
• bolest učenika,
• roditeljstvo učenika,
• kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za stjecanje iste
kvalifikacije.
Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih i prijedlog stručnog tijela Škole (Nastavničkog vijeća), na temelju kojih će donijeti
odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika.
Članak 91.
Učeniku prestaje status redovnog učenika :
• na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program
• kada se ispiše iz Škole
• kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa Zakonom ne upiše sljedeći razred
• godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa, a nije položio državnu maturu, odnosno nije izradio i obranio završni
rad

Članak 92.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj
školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do
početka drugog polugodišta.
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.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili
drugoj školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni
program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojnoobrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema stavku 3. ovoga članka, izvijestiti će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.
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.
Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili
dopunskih ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja
ispita određuje Nastavničko vijeće.
Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti
promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti
obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg
učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu školu koja
ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog
postupka Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom
upisa u programu u koji se učenik upisuje.

Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj
knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
Članak 93.
Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu
razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka
strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih,
odnosno dopunskih ispita.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar
pravilnikom.
Članak 94.
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena
svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju
iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Škola, ako organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije obvezna je do 15.
lipnja tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama programe obrazovanja za
stjecanje više razine kvalifikacije.
Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće
školske godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti
izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega
učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne
pojedinosti vezane za nastavak obrazovanja.
Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje prijavnicom dostupnom na
mrežnim stranicama Ministarstva i Škole.
Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje Nastavničko
vijeće, a iste je Škola dužna do 30. rujna tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim
stranicama kao i raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada.
Članak 95.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza
polaganja manjeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita započet će s redovitim pohađanjem
nastave razreda u kojem nastavlja obrazovanje nakon upisa u Školu koji se vrši putem upisnice.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31.
ožujka tekuće školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 2. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili
dopunske ispite, ne može s uspjehom završiti razred u kojem je nastavio obrazovanje odnosno gubi
pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika i ne može
nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili
drugom programu obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u
knjizi i u razrednu knjigu razrednoga odjela u kojemu nastavlja obrazovanje.

Članak 96.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije i kojem je određena obveza
polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu koji se vrši putem
upisnice, u prvoj će školskog godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog
pohađanja nastave.
Za učenika iz stavka 1. ovoga članka Škola će organizirati konzultativno-instruktivnu
nastavu koju je učenik dužan pohađati.
Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u organiziranoj nastavi iz stavka 2. ovoga
članka ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31.
kolovoza tekuće školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili
dopunske ispite, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga
učenika i ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u
drugoj školi ili drugom programu obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u
knjizi i u knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka položi razlikovne i/ili dopunske
ispite, u drugoj školskoj godini će se integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda
u kojem nastavlja obrazovanje.
Članak 97.
Ako učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije zbog opravdanog razloga
ne pristupi razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti
naknadno polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije pristupio ispitu.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti razlikovnim i/ili dopunskim ispitima
obvezan je najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti jer će se u
protivnom smatrati da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se ocjenom nedovoljan.
Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti, polagati će razlikovne i/ili
dopunske ispite u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg razreda, ako nije
položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda.
Učenik može u jednom danu polagati najviše tri ispita.
Ispit iz jednog nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred
predmetnim nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.

Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.

Ispitno povjerenstvo čine tri (3) člana koje imenuje ravnatelj, a to su:
• predmetni nastavnik
• nastavnika istog ili srodnog predmeta
• razrednik ili njegov zamjenik
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva, ravnatelj imenuje drugog člana povjerenstva
iz reda Nastavničkog vijeća.
Na zahtjev učenika ravnatelj može donijeti odluku o izuzeću predmetnog nastavnika iz ispitnog
povjerenstva ako ocijeni da je zahtjev učenika opravdan.
Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova,
a član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Ocjena povjerenstva je konačna.

Članak 98.

Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Ako učenik iz stavka 1. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida
obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
Članak 99.
Učenici Škole imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim na temelju
Zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 100.
Prava učenika su :
• sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
• podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim organima
• pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njih odnose
• tražiti i dobivati savjet i pomoć od upravnih i stručnih organa Škole
• sudjelovati u raspravama o povredama dužnosti kao i neispunjavanju obveza te davati
mišljenja o primjeni pedagoških mjera
• davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika
• pravo na uvažavanje njegovog mišljenja
• pravo na pomoć drugih učenika Škole
• pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda
• predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada
• raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada
• birati i biti biran za predstavnika razreda u Vijeće učenika odnosno za predsjednika razrednog
odjela
Članak 101.
Obveze učenika su:
• redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno – obrazovnog rada
• ispunjavati učeničke obveze utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Škole
• poštivati i ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih radnika Škole
koji su u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Kućnim redom
• čuvati školsku imovinu kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih radnika Škole, a
posebice udžbenike
• ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih učenika,
nastavnika i drugih radnika Škole kao i ugled Škole u cjelini
• pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja
Članak 102.

Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili 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 7 dana od povratka učenika na nastavu.
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 članku 103. stavku 1.
ovog Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna
dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Članak 103.

Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
• nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog
najkasnije neposredno prije početka nastavnog dana
• razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije jedan dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na
dan kada učenik treba izostati
• ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije tri dana prije izostanka
• Nastavničko vijeće za izostanak do petnaest uzastopnih radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije osam dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama
članka 102. i 103. stavka 1. ovog Statuta.
Članak 104.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu, ne izvršava druge školske obveze ili je prestane pohađati
a o razlozima izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik će zatražiti od roditelja ili skrbnika
objašnjenje o razlozima neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.

O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, Škola je dužna izvijestiti
pravobraniteljicu za djecu i centar za socijalnu skrb.

Članak 105.
Uspjeh redovitih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Nastavnici su dužni upoznati učenike na početku nastave s njihovim obvezama za svaki nastavni
predmet, a naročito s oblicima, elementima i mjerilima praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika.
Temeljem praćenja i ocjenjivanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu za svaki nastavni
predmet nastavnik utvrđuje javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine, a ocjenu iz vladanja
Razredno vijeće na prijedlog razrednika.
Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
Članak 106.
Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to
sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog
predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih
predmeta struke.
Odluku o oslobađanju učenika donosi Nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne
zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog
predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.
Članak 107.
Redoviti učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno Zakonu o sportu ili daroviti
učenici u umjetničkom području te učenici koji se pripremaju na međunarodna natjecanja, mogu završiti
školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u trajanju za polovinu duljem od propisanog trajanja
programa.
Način i rokovi takvog školovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća za
svakog učenika posebno.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su sportaši u natjecateljskim kategorijama
sudjelovanje na sportskim natjecanjima i sportskim pripremama na državnoj razini.
Članak 108.

Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka tijekom srednjeg obrazovanja može koristiti najviše dva
puta.

Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki
razred upisati dva puta.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevima učenik srednje škole
može upisati isti razred i više od dva puta, uz suglasnost ministra.
Članak 109.
Škola otkriva, prati i potiče darovite učenike te organizira i vrši izbor odgovarajućih dodatnih
sadržaja i metoda rada kojima omogućuje izuzetno nadarenim učenicima da razviju svoje sposobnosti,
sklonosti i interese.
Učenici iz stavka 1. ovog članka mogu završiti obrazovni program u vremenu kraćem od
propisanog, a na način i pod uvjetima koje propisuje nadležni ministar o čemu odluku donosi Nastavničko
vijeće.
10.2. Vijeće učenika
Članak 110.
U Školi se osniva Vijeće učenika.
Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela Škole.
Učenici svakog razrednog odjela biraju svoga predstavnika u Vijeće učenika javnim glasovanjem.
Postupkom izbora rukovode razrednici razrednih odjela.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj, koji rukovodi radom konstituirajuće
sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika.
Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova prisutnih
članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za predstavnika učenika ne može biti biran učenik kojemu su izrečene pedagoške mjere.
O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
Članak 111.
Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Školi.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kad se odlučuje o pravima i obvezama
učenika, bez prava odlučivanja.
Članak 112.
Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik pedagog, a mogu sudjelovati i
ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik.
Pedagog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad Vijeća učenika.
Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
Članak 113.
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
• predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
• pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
• skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika

•
•

raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda

obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

10.3. Sigurnost i zaštita zdravlja i prava učenika

Članak 114.
Škola je dužna voditi računa o sigurnosti i zaštiti zdravlja učenika stvarajući uvjete za zdrav
mentalni i fizički razvoj učenika, te osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju.
Škola mora spriječiti neprihvatljive oblike ponašanja te voditi evidenciju o neprihvatljivim
ponašanjem učenika i posebnu brigu voditi o sigurnosti učenika.
Pratiti i brinuti se za zdravstveno stanje učenika, kao i socijalne probleme i pojave kod učenika i po
potrebi obavještavati nadležne institucije – nadležnog liječnika Škole – specijalistu školske medicine,
roditelje i tijela socijalne skrbi.
Članak 115.
Zaposleni u Školi, a posebno nastavnici i stručni suradnici dužni su u cilju zaštite prava učenika
prijaviti ravnatelju svako kršenje prava učenika posebno ako su primijećeni oblici tjelesnog i duševnog
nasilja, spolnog i svakog drugog zlostavljanja, zanemarivanja ili izrabljivanja učenika.
Način postupanja zaposlenih i način prijave kršenja prava učenika utvrditi će ministar posebnim
provedbenim aktom.

11. ISPITI
11.1. Ispit pred povjerenstvom
Članak 116.
Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, kao i ocjenu iz vladanja, utvrđuje
nastavnik javno u razrednom odjelu odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno
razrednika, ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi
ravnatelj.

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev
Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Zahtjev iz stavka 3. ovoga člana podnosi se Nastavničkom vijeću u pismenom obliku, putem
protokola Škole.

Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva (2) dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od
dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je konačna.
Članak 117.
Povjerenstvo iz članka 116. stavka 3. ovog Statuta ima tri člana koje imenuje Nastavničko vijeće, a
čine ga:
• predmetni nastavnik
• nastavnik istog ili srodnog predmeta
• razrednik
Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač.
U opravdanom slučaju za članove povjerenstva – nastavnika istog ili srodnog predmeta može biti
imenovan nastavnik iz druge škole.
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovog članka Nastavničko vijeće
imenuje drugog člana povjerenstva iz redova Razrednog vijeća.
Članak 118.
Na zahtjev učenika iz članka 116. stavka 3. Nastavničko vijeće može donijeti odluku o izuzeću
predmetnog nastavnika iz ispitnog povjerenstva ako ocjeni da je zahtjev učenika opravdan.
Članak 119.

Ukoliko članovi Povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom
glasova.

Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene utvrđene prema članku 116.
stavku 1. ovoga Statuta.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se
unosi u zapisnik.
O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku,
ocjena za svako pitanje i konačna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Protiv ocjene Povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita
pred novim Povjerenstvom.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad.
11.2. Dopunski nastavni rad
Članak 120.

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 Nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima.
Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je
dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
11.3. Popravni ispit
Članak 121.

Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan (1), a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena
upućuje se na polaganje popravnog ispita.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Učeniku koji na kraju nastavne godine ima zaključnu ocjenu nedovoljan iz tri ili više
nastavnih predmeta, odnosno učeniku koji nije položio popravni ispit, opći uspjeh utvrđuje se
ocjenom nedovoljan te se upućuju na ponavljanje razreda.
Članak 122.
Ako učenik nije pristupio popravnom ispitu utvrđuje se da je učenik iskoristio taj rok i ocjenjuje se
ocjenom nedovoljan.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga obvezan je najkasnije na
dan polaganja ispita izvijestiti Školu o razlozima spriječenosti. U protivnom primjenjuje se stavak 1. ovoga
članka.
Učenik iz stavka 2. ovoga članka koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima spriječenosti,
polaže popravni ispit u posebnom roku kojeg odredi ravnatelj.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge nepristupanja ispitu iz stavka 2.
ovoga članka.

Članak 123.
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, određuje Razredno vijeće.

Pisani dio ispita traje najdulje 90 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.
Članak 124.
U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita ravnatelj Škole imenuje tri (3) člana i to :
• predmetnog nastavnika
• nastavnika istog ili srodnog predmeta
• razrednika
U slučaju opravdane odsutnosti člana povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj
imenuje drugog člana povjerenstva iz redova Nastavničkog vijeća.
O popravnom ispitu vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku ocjena za svako
pitanje i konačna ocjena ispita. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Članak 125.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Kada povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a član
povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.

Ocjena povjerenstva je konačna. Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu odnosno
tražiti polaganje ispita pred novim povjerenstvom.
Članak 126.

Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne
utvrdi da gubi status učenika.
Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Članak 127.
Učenik stječe pravo upisa u sljedeći razred ako je do kraja školske godine ocijenjen iz svih
predmeta prolaznom ocjenom.
11.4. Predmetni ili razredni ispit
Članak 128.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili
više predmeta polaže predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovog članka smatraju se :
• bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima
• obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza
• razna športska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika
• drugi opravdani izostanak učenika kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće
Učenik iz stavka 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću putem protokola škole, a
opravdanost zahtijeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi utvrđeni u
podstavku 1., te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz podstavka 2. i 3.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Nastavničkom vijeću, a izostao je kako je navedeno u stavku 2.
ovoga članka, razrednik obvezno saziva Razredno vijeće na kojem svaki predmetni nastavnik analizira
izostanke sa nastave svoga predmeta. Ukoliko predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s nastave
njegovog predmeta 30% ili više nastavnih sati od broja sati propisanih važećim nastavnim planom i
programom, te da neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, za upućivanje
učenika na polaganje predmetnog ispita. Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, zahtjev
Nastavničkom vijeću podnosi razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.

Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Nastavničko vijeće na obrazloženi
prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada je riječ o
razrednom ispitu.
Članak 129.
Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i daroviti učenici
koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedno savladavaju još jedan obrazovni
program.
Članak 130.
Učenik kojem je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja razrednog
ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Članak 131.

Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu 15 dana prije
završetka nastavne godine.
Predmetni ili razredni ispit za svakog učenika pojedinačno može trajati najdulje 15 dana.
Članak 132.

Kada učenik zbog opravdanog razloga nije mogao pristupiti polaganju predmetnog ili
razrednog ispita u roku iz članka 131. stavka 1., može podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću da
ispit polaže naknadno.
O opravdanosti zahtijeva odlučuje Nastavničko vijeće na temelju priložene dokumentacije.
Članak 133.

Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik ne može polagati više od 3 (tri) ispita u jednom danu.
Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Učenik koji nije zadovoljan ocjenom može postupiti sukladno odredbama članka 116. ovoga
Statuta.
.

11.5. Razlikovni i dopunski ispiti
Članak 134.

Razlikovne i dopunske ispite polažu:
• učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog program koji se
sadržajem i opsegom razlikuje
• učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili
obrazovni program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada,
steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita
• učenici koji polažu prekvalifikacije,
• učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje
Nastavničko vijeće.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj škole izdaje rješenje svakom učeniku
pojedinačno.
U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite, te
rokove u kojima je učenik obvezan položiti navedene ispite.

Ukoliko učenik ne položi dopunske, odnosno razlikovne ispite u ostavljenom roku, učenik neće
moći steći razrednu svjedodžbu i u sljedećoj školskoj godini moći će upisati isti razred drugi put u
istom ili drugom obrazovnom programu uz obvezu polaganja dopunskih, odnosno razlikovnih
predmeta.
Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije, a koji ne položi razlikovne i/ili
dopunske ispite u zadanim rokovima, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
u statusu redovitog učenika u ovoj ili drugoj školi ili drugome programu obrazovanja.
11.6. Izradba i obrana završnog rada i državna matura
Članak 135.
Srednjoškolsko obrazovanje učenika u strukovnim programima obrazovanja završava izradbom i
obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole.
Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u
suradnji sa Školom.
Pripremne i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u Školi provodi
školsko ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj škole te šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan
član ispitni koordinator.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u elektroničkom obliku vodi Središnji
registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu,
predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenim na ispitima državne mature te
drugi podaci značajni za državnu maturu. Sadržaj registra propisuje ministar.
Sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izradbe i obrane završnog rada
propisuje ministar.
Iznos novčane naknade za polaganje ispita državne mature za pojedine kategorije
pristupnika utvrđuju se odlukom Vlade Republike Hrvatske i predstavlja namjenski prihod.

12. MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJERE
12.1. 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.

Cilj pohvala i nagrada je poticanje učenika u ostvarivanju dobrih rezultata i isticanju.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, stručna tijela
Škole, te fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno i skupno.
Članak 137.
Pohvale su:
• pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
• usmene pohvale
• priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 138.
Nagrade su:
• knjige, umjetnine, albumi, fotografije i slično
• sportski rekviziti, alati, pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrument i slično
• novčane nagrade

•

jednodnevni i višednevni izleti.

Članak 139.
Pohvale i nagrade učenicima izriču:
• usmenu pohvalu razrednik
• pisanu pohvalu daje Razredno vijeće
• nagradu dodjeljuje Nastavničko vijeće
Članak 140.
O pohvalama i nagradama Škola vodi posebnu evidenciju.
Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima
(matična knjiga ili druga matična dokumentacija) prema posebnom aktu ministra.
Članak 141.

Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Škole (posebni fond za nagrade
učenicima) za tekuću školsku godinu.

12.2. Pedagoške mjere
Članak 142.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i
nasilničkog ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik)
• ukor (izriče Razredno vijeće)
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće)
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj)
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje
se ne izriču u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u
upravnom postupku.
Prije izricanja pedagoške mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojnoobrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za
donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere, a roditelj ili skrbnik mora biti
informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim
informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi
da se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se
roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja
opomena, ukor i opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo
koje je pedagošku mjeru i izreklo.
Članak 143.

Pedagošku mjeru isključenja iz Škole izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za
izricanje pedagoških mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja učenika iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije
izrečena neka od blažih pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i
bez prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo
ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri
isključenja iz Škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za
socijalnu skrb, o čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku odnosno njegovom roditelju ili
skrbniku u pisanom obliku u roku od tri (3) dana od donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora se navesti da učenik ima pravo polagati
razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Članak 144.
Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomene pred isključenje 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 isključenja iz Škole, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole,
podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
O žalbi odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 145.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
najduže do 8 dana
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj je dužan
pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana
dostave rješenja.

13. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 146.
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.
Članak 147.
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.

Članak 148.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika pravodobno opravdavati.
Članak 149.
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, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
Članak 150.
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.
Roditelj učenika ima pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stanicama
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.
U skladu s odlukom školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose
na troškove: popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe, školskih izleta i ekskurzija, priredaba i
natjecanja, oštećenja namještaja i ostale imovine Škole i dr.

13.1. Vijeće roditelja
Članak 151.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela Škole.
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.
Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja se glasovanjem na
sastanku razrednog odjela. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova
prisutnih roditelja.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
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 152.
Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od izbora dostaviti ravnatelju posredstvom
pedagoga.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 153.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća.
Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se javnim glasovanjem. Glasovanje je
javno, dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj
glasova prisutnih članova Vijeća.
Članak 154.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovitog učenika njihove djece u
Školi.

Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja :
• ako sam zatraži razrješenje
• ako njegovom djetetu prestane status redovitog učenika Škole
• ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predsjednik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na
način utvrđen člankom 47. ovog Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja
učenika prvih razreda.
Članak 155.
Vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
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 neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog
reda
• razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom
• predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada
• imenuje jednog člana u Školski odbor iz reda predstavnika roditelja
• glasuje o kandidatu za ravnatelja
• raspravlja o uspjehu učenika na kraju nastavne, odnosno školske godine i predlaže mjere
poboljšanja uspjeha učenika
• raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
Članak 156.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća kojega odredi predsjednik.
U radu Vijeća roditelja mogu sudjelovati ravnatelj, pedagog, tajnik ili druga osoba pozvana
na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
Pedagog skrbi za osnivanje, pravovremeno sazivanje i rad Vijeća roditelja.
14. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
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.
Članak 158.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilnika o provođenju 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 pravo 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. ovog članka.
Članak 159.

Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika saziva Radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Škole u roku od
osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz
natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku.
Skup radnika iz stavka 3. 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 prisutnih radnika,
javnim glasovanjem. Osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
Članak 160.
Štraj u Školi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim
ugovorom.

15. JAVNOST RADA
Članak 161.
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 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.
Pri ostvarivanju javnosti rada Škole obvezno se treba pridržavati propisa kojima se uređuje
pravo na pristup informacijama i propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole sredstvima
javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole kojeg
ravnatelj ovlasti.

16. POSLOVNA TAJNA
Članak 162.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
• podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih
Školi
• podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
• 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.
Članak 163.
Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Škole bez
obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.
Profesionalnom tajnom se smatra sve što nastavnici i drugi radnici Škole saznaju o
učenicima i njihovim roditeljima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu učenicima i
roditeljima.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim
tijelima.
Članak 164.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom može nadležnom tijelu priopćiti
ravnatelj ili osoba koju on za to ovlasti.

17. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 165.
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 podrazumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
Članak 166.
Nastavnici su dužni u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvetiti
odgoju učenika glede čuvanja i zaštite čovjekove okoline.
O radnicima koji ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Školski
odbor.
Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta
okolišu.

18. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 167.

Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su
se skrbiti svi radnici Škole.
Imovinom raspolaže Škola pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
Članak 168.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
osnivača, obavljanjem poslova iz vlastite djelatnosti i 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 169.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 170.
Polugodišnji obračun financijskog plana za tekuću godinu i godišnji obračun financijskog
plana (završni račun) za proteklu godinu, na prijedlog ravnatelja donosi Školski odbor.
Polugodišnji i godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća
ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.

Članak 171.
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 kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak
će se pokriti u skladu s odlukom osnivača.
19. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 172.
Školski odbor, Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u
daljnjem tekstu: Vijeće) rade na sjednicama.
Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
vijeća pozove na sjednicu.
Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi odnosno u skladu s godišnjim planom i
programom rada Škole.
Članak 173.

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici
nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.
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.
20. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 174.
Opći akti Škole su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju
odnosi u Školi.
Članak 175.
Pored statuta, Škola ima sljedeće opće akte:
• Pravilnik o radu
• Pravilnik o obrazovanju odraslih
• Pravilnik o zaštiti od požara
• Pravilnik o zaštiti na radu
• Pravilnik o kućnom redu
• Poslovnik o radu Školskog odbora
• Poslovnik o radu stručnih tijela Škole
• Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
• Poslovnik o radu Školskog prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnog
rada
• Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
• Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Školi
• Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
• ostale opće akte
Članak 176.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora, te stručna tijela prema prirodi akta.
Inicijativa se podnosi ravnatelju Škole.
Članak 177.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči, osim 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 178.

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 određenim činjenica ili istekom određenog roka.
21. NADZOR
Članak 179.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave sukladno
zakonskim odredbama.
Članak 180.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 181.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.
Članak 182.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim odredbama.
22. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 183.
Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se u postupku za njegovo donošenje.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Srednje tehničke prometne škole
(Klasa: 012-03/16-01/02; Urbroj: 2181-71-08-16-6, od 29. studenog 2016.) i Izmjene i dopune
Statuta Srednje tehničke prometne škole (Klasa: 012-03/17-01/01, Urbroj: 2181-71-08-17-4, od 10.
svibnja 2017.)
KLASA: 012-03/19-01/
URBROJ: 2181-71-08-19Split, ___________ 2019.
Predsjednik Školskog odbora:
______________________
Ivo Milanović, dipl. ing.
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine Klasa:
______________; Urbroj: _______________, od _____________ godine.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana ____________ godine te je s
tim danom stupio na snagu.

Ravnatelj:
_____________________
Josip Balić, dipl. ing.

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.) Školski odbor __________________ uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije (osnivač), KLASA: _________________________ , URBROJ:
_______________ od __________
na sjednici održanoj _________ donio je

S T A T U T
(naziv Škole)
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i
način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje V. gimnazije Vladimir Nazor Split (u daljem tekstu: Škola).
Izrazi u ovom statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
OBILJEŽJE ŠKOLE
Članak 2.
Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim
brojem subjekta upisa (MBS) 060157852 i Upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija. Škola je pravni sljednik Centra za odgoj i
usmjereno obrazovanje u kemijskoj i zanatskoj djelatnosti Split.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je V. gimnazija Vladimir Nazor Split.
Sjedište Škole je u Splitu, Zagrebačka 2.
ISTICANJE NAZIVA

Članak 5.
Puni naziv Škola ističe se 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, koji sadrži naziv i sjedište Škole
- Štambilj pravokutnog oblika, na kojem je upisan naziv Škole te oznake i tekst sukladno
provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i akti koje
Škola donosi u okviru javnih ovlasti (evidencije s dokumentacijom o upisu
i ispisu učenika, o
pedagoškim mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima).
Pečat i štambilj iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka Škola koristi za redovito administrativnofinancijsko poslovanje.
O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.
U poslovima u kojima na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu
učenika, roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, Škola postupa prema odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se krajem svibnja ili početkom lipnja, 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, te u postupku utvrđivanja
odgovornosti Škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik Školskog odbora ili osoba koju on
pisano opounomoći.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

DJELATNOST

Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u programu opće gimnazije. Djelatnost
Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme te znanja i
sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa i prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
RAD ŠKOLE
Članak 10.
Škola radi na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja Školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće 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 najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u
skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja
najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s Godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu i
Školskom kurikulumu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 14.
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.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu sa Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti Škole.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 15.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.

Škola ima ustrojen razredni odjel za športaše.
DOPUNSKA I DODATNE NASTAVA
Članak 16.
Za učenike koji u nekim od nastavnih premeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju
interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu, a za učenike kojima
je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, TE IZBORNI I FAKULTATIVNI PREDMETI
Članak 17.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom
rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30 lipnja tekuće
godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se mora
dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za
slijedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim
predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola, obuhvaćaju nastavne
sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole. Ako se učenik Škole
opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine.
Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno informirati roditelje i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad u
izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi sa Školskim kurikulumom.
O zahtjevu učenika odlučuje Nastavničko vijeće.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama,
drugim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
- stručno-pedagoška
- administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno-obrazovanog rada s učenicima, aktivnostima u skladu sa 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 I ETIČKI KODEKS
Članak 22.
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.
Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju školnici u neposrednom odgojnoobrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
Etički kodeks iz stavka 3. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. ŠKOLSKA TIJELA
1. UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 23.
Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 24.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog 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 15 dana prije
isteka mandata Školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 25.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana Školskog odobra.
Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja prema
stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća odnosno Vijeća
roditelja mora voditi računa 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. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da radnije nije razriješen članstva u
Školskom odboru ili da nije bio član Školskog odbora koji je raspušten.
POPIS KANDIDATA
Članak 26.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 25. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 27.
O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća glasuju tajno, a članovi
Vijeća roditelja glasuju javno.
Kod javnog glasovanja za člana je imenovan roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih
članova Vijeća roditelja.
Kod tajnog glasovanja za članove su imenovani nastavnici i stručni suradnici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća.
Ako dva ili više kandidata za člana Školskog odobora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA

Članak 28.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 29.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do izbora
predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 30.
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 31.
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 32.
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.
Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja Školski odbor
- saziva sjednice Školskog odbora i predsjedava im
- transparentno 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.
Na zamjenika predsjednika Školskog odbora primjenjuje se stavak 5. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 33.
Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- na prijedlog Školskog odbora

zaštiti
zbog

- 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
od nasilja u obitelji
- kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak

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 34.
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.
Članak 35.
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. – 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
RADNA TIJELA
Članak 36.
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.
SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 37.
Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjernstvu 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.

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 38.
Školski odbor:
- donosi Statut i druge 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 svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi u skladu sa zakonom
- 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 odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti za kojeg 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 žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih
ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskimaktom određeno drukčije
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan
nabave
- osniva učeničke 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 iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna
- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju nepokretne imovine Škole bez obzira na vrijednost nepokretne imovine
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog
Statuta
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
- predlaže statusne promjene
- predlaže ravnatelju mjerej poslovne politike Škole
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
- razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima
Škole.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 39.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Sjednice Školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3
dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom ili
telefonom.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje tri člana
Školskog odbora, ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje
Školskog odbora.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik odbiju zakazati sjednicu, a radi
se o potrebi hitnog odkučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanje redovite
djelatnosti, odnosno zakonitost rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 40.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonski ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog dboraa može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka i održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu 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 41.
Školski odbor može održati sjednicu ako je pristna većina od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog
odbora.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s
prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 42.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je 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
obikovanog 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.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak
odlučivanja.
Članak 43.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi radnik Škole kojem je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice
osigura predsjedavatelj.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora,
a sadrži:
redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i
članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici, imena ostalih osoba nazočnih

na sjednici, potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za
pravovaljano odlučivanje, dnevni red, sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog
reda, rezultate glasovanja kod odlučivanja, vrijeme zaključivanja ili prekida
sjednice, oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika, potpis predsjedavatelja
sjednice i zapisničara.
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.
Zapisnik se obavezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu
sjednicu.
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 6. ovoga članka, odluka Školskog odbora i ispravak unose
se kao dodatak zapisniku.
Nakon završetka postupka prema stavku 7. ovoga članka zapisnik se usvaja i
zaključuje, potpisuju ga predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se
odnose na zaštitu registrautrnog i arhivskog gradiva.
Članak 44.
Školski odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga
akata iz svog djelokruga.
Članak 45.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove roditelja,
objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 46.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost 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.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 47.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.
Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini trajanja
natječaja odlučuje Školski odbor.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj
mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok
u kojemu se primaju prijave na natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za
ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te 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.
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.
NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 48.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. uvjete propisane 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 godina na
odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

POPIS ISPRAVA
Članak 49.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih 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.
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.
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat može priložiti i
dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo
rada na projektima).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu
potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve, aktivnosti, budžet/financijski
plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom
razdoblju.
RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 50.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.

Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja te
utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 49. ovoga Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 51.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se
na sjednici Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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. iskustva 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u skladu s
dostavljenim dokazima kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor
vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :
2. osnovne digitalne vještine:

1 bod
0 bodova (bez dokaza)
1 bod
0 bodova (bez dokaza)

3. iskustvo rada na projektima:
1 bod
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo
rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan zbroj vrednovanja sve tri
dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
LISTA KANDIDATA
Članak 52.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kanididata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i
dostavlja je Nastavničkom 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 Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 53.
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 Nastavničkog vijeće, 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 Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup (zbor) radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu (zboru) radnika
kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati
pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg
školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti
bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih
je imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE

Članak 54.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa (zbora) radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata i ovjeravaju
pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jedank broju članova nazočnih na
sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu
(zboru) radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj
ispredm 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu (zboru)
radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili
Skup (zbor) radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su
utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 55.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno Skup (zbor) radnika donosi pisani zaključak iz članka 62. stavaka 7. i 8.
ovoga Statuta, o stajalištu Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja.
- obvezuju članovi-predstavnici Vijeća i Skupa radnika u Školskom odboru
da kod
imenovanja ravnatelja na sjednici Školskog odbora glasuju prema
stajalištu Vijeća,
odnosno Skupa (zbora) radnika.
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice Vijeća odnosno Skupa (zbora)
radnika, a dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice Vijeća, odnosno Skupa (zbora) radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 56.

Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa
(zbora) radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s
predstavljanjem programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim
glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova, donosi odluku o
imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora. Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije
suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako
ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i
ovog Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan
odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje
ravnatelja.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 57.
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
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 58.
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 59.
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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je
kao imenovanom 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
dužnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
vrijeme.
OVLASTI RAVNATELJA
Ravnatelj:

Članak 60.

- 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
- surađuje s Nastavničkim vijećem kod predlaganja Školskog kurikuluma
- 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 elektronsku maticu
- 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
- osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum do 15. listopada
tekuće godine
- 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,
- rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
- određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne
može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje nastavnicima 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
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne
mature u Školi
- 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
- 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
- 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 pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od
70.000,00 kuna
- 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 liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 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,
- 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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.
ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 61.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.
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 62.
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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 63.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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 64.
Školski odbor može razriještiti 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
razriještiti ravnatelja.
Članak 65.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 63. stavak 2. točka 1. ovog Statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 66.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 63.
stavku 2. podstavku 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od
ravnatelja da se u roku od tri dana u ppisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 63. stavku 2.
podstavku 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
proitv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Članak 67.
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
63. ovoga Statuta.

Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 68.
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 valjanosti akta , tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe
toga akta.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 69.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru škole
zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski odbor.
Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana Nastavničkog vijeća 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 Nastavničkog vijeća.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 70.

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:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

Članak 71.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 72.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko 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
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
- sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
- odlučuje o nagradama učenicima
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja za preispitivanje ocjene iz vladanja
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
- predlaže imenovanje razrednika
- analizira i provodi rezultate izvanjskog vrednovanja radi unapređenja kvalitete obavljanja
djelatnosti
škole
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu ili
promjenom
obrazovnog programa
- 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
- 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
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 73.
Razredno vijeće čine nastavnici 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
- skrbi o usklađenosti dnevnih i tjednih pisanih ispita s pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju
učenika
- surađuje s Vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ocjenu
učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK

Članak 74.
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 i Školskog kurikuluma u svom
razrednom
odjelu
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika i ocjenu učenika iz vladanja
- izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih
obveza
- saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im
- podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
- izvješćuje roditelje odnosno skrbnike na individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima o
postignutim rezultatima učenika u učenju i vladanju
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja
- priopćuje učeniku opći uspjeh
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.
V. RADNICI

RADNICI ŠKOLE
Članak 75.
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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 76.
Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Etički kodeks iz stavka 3. ovog članka donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Nastavnici 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.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 77.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, pod zakonskim aktima i
općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano opunomoći.

VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 78.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA
Članak 79.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
NATJEČAJ
Članak 80.
Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 81.
U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje Školskog odbora,
a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA
OBRAZOVANJA
U ŠKOLI
Članak 82.
Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
- ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
- ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 83.

O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 84.
Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovani program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj Školi.
O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće
PROMJENA PROGRAMA
Članak 85.
Učenik može promijeniti upisani obrazovni program u istoj ili drugoj školi.
O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog programa odlučuje
Nastavničko vijeće.
Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 86.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema članku 84. i 85. ovoga Statuta, izvijestit će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.
PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 87.
Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida
obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.

PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 88.
Učeniku prestaje status učenika u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada
nije
položio državnu maturu
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 89.
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 uvažavanje njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i
općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovana i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 90.
Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj i skrbnik.

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 92. ovoga Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Članak 91.

Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili 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 li 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 7 dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 92.

Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog
najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana
- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na dan
kada dijete treba izostati
- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka

- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.

Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama
članka 90., 91. i 92. ovog Statuta.

IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 93.
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.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 94.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik 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 95.
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 Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna ocjena,
učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u
nadnevcima koje odredi Nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Škole.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan (1),
a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje
popravnog ispita.
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.
POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Članak 96.

Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje Nastavničko vijeće uz njihovu
suglasnost.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u
roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka Nastavničkog vijeća o
ocjeni iz vladanja je konačna.
Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 98. do 102. ovoga Statuta.
Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
Članak 97.
Ispiti pred povjerenstvom su:
- po zahtjevu učenika ili roditelja koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog
nastavnog premeta na kraju nastavne godine
- popravni ispit
- razlikovni ispit.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 98.
Ispitno povjerenstvo iz članka 97. ovoga Statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik ili drugi predmetni nastavnik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva (sustručnjak ili nastavnik srodnog predmeta).
POLAGANJE ISPITA
Članak 99.
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
Nastavničko vijeće.
Ako se ispit provodi u pisanom obliku i usmeno, najprije se provodi pisani dio ispita a zatim
usmeni ispit.
Ukoliko učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.
TRAJANJE ISPITA
Članak 100.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.

ISPITNA PITANJA
Članak 101.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Tijekom pisanog dijela ispita mora biti nazočan jedan član ispitnog povjerenstva.
Ako je pisani dio ocijenjen ocjenom nedovoljan, učenik ima pravo polagati usmeni dio ispita.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.

Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 102.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
Ako je povjerenstvo iz članka 96. 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 103.
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 104.
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.
POPRAVNI ISPIT
Članak 105.
Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna
ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.
ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 106.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Članak 107.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 108.

Učenik koji iz opravdanih razloga nije pohađao 20% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati
jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen, polaže predmetni 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.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 109.
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 110.
Učenik iz članka 108. stavka 1. ovoga Statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ispita,
podnosi Razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita, a učenik koji želi pristupiti polaganju
razrednog ispita podnosi Nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje razrednog ispita.
Kod rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Razredno vijeće , odnosno Nastavničko vijeće
utvrđuje i rokove polaganja ispita.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Razrednom vijeću, a izostao je s nastave više od 20% od ukupnog
godišnjeg fonda nastavnih sati kako je navedeno u članku 108. ovoga Statuta, razrednik obvezno saziva
Razredno vijeće na kojem svaki predmetni nastavnik analizira izostanke sa nastave svoga predmeta. Ukoliko
predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog predmeta u postotku utvrđenom u
članku 108. ovoga Statuta, te da neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi zahtjev Razrednom vijeću, za
upućivanje učenika na polaganje predmetnog ispita. Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta,
zahtjev Nastavničkom vijeću podnosi razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Razredno vijeće odnosno Nastavničko
vijeće na obrazloženi prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada
je riječ o razrednom ispitu.
DODATNI ROKOVI
Članak 111.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita, najkasnije do početka iduće školske godine.
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 2. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 112.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o sportu, daroviti
učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja,
mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za
polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.

Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko
vijeće.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 113.
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 114.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan
nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 115.
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 116.
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.
PREDLAGANJE I DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 117.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade iz članaka 115. i 116. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupno, razredu is
l.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 118.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 119.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

VI. PEDAGOŠKE MJERE

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 120.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i nasilničkog
ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u
upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom postupku.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja
informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga
ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da se ne želi očitovati), odnosno
bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na
razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje učenik
odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana izricanja
pedagoške mjere.
Članak 121.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga Nastavničkog
vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka od blažih
pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez prethodnog
izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu skrb o
čemu brigu vodi stručna služba Škole.
Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku u
pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz Škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika može izjaviti
žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 122.

Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8
dana
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA

RAZREDNI ODJEL
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Za predsjednika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
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.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 125.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interese 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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 126.

Predsjednik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se raspravlja o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI

STATUS RODITELJA
Članak 127.
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.
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 sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i
projektima i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja
škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
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.
OBVEZE RODITELJA
Članak 129.
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.
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
- maturalnog plesa.
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 130.
U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.

IZBOR ČLANOVA
Članak 131.
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 132.
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
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 133.
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 ućnog 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 134.
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 135.
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 136.
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 137.
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 138.
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:
- ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha;
- 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;
- obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik
fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
- obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 139.
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 s drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.
XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 140.
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 141.
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, zabilježit će se kao pisani zahtjev.

RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 142.
O zahtjevu korisnika iz članka 141. 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.
1. Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog
interesa
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
2. Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
3. O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 143.
Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacijama, 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 144.
Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju 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 145.
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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 146.
Nastavnici 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 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 148.
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.
Članak 149.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski odbor.
UPORABA DOBITI
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.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 151.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

ŠKOLSKA VIJEĆA
Članak 152.
Nastavničko 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 153.
Sjednice Vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- Nastavničkog vijeća, ravnatelj
- Razrednog vijeća, razrednik
- Vijeća roditelja, predsjednik Vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika
- 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.

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 154.
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. Članovi Vijeća glasuju
tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.
Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.

ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
O radu Vijeća na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 155.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 156.
Rad Vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 157.
Opći akti Škole su:
- Statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 158.
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 jednostavnoj nabavi
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća
- pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 159.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 160.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom ili pojedinom
aktom nije određen dulji 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.
PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 161.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 140. ovoga
Statuta.
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 nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 163.
Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih
akata koje nisu u suprotnost s ovim Statutom.
Članak 164.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole od ______________
godine te Izmjene i dopune Statuta Škole od ___ .
KLASA: ____________
UR.BROJ: ___________

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
_________________________________

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ___________________, a stupio je na snagu
_______________.
RAVNATELJ :
_______________________

Na temelju čl. 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) srednjoj školi te čl.
31. Statuta ,Školski odbor Komercijalno trgovačke škole Split, na svojoj sjednici održanoj
dana _________, a uz prethodnu suglasnost osnivača Splitsko-dalmatinske županije KL:
____
Urbr: od ___________, donio je

STATUT
Komercijalno- trgovačke škole Split

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, ustrojstvo, ovlasti i
način odlučivanja tijela Škole, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Komercijalno-trgovačke škole Split (u daljnjem tekstu:
Škola).
Članak 2.
Škola je javna ustanova srednjeg odgoja i strukovnog obrazovanja.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva ministarstva
nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko Dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač).
Članak 4.
Naziv Škole je Komercijalno-trgovačka škola Split.
Sjedište Škole je u Splitu, A.G. Matoša 60.
Članak 5.
Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.
Članak 6.
Naziv Škole mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na objektima u
kojima obavlja djelatnost.

Članak 7.
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 06. svibnja
Članak 8.
U radu i poslovanju Škola koristi:
Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz
obod natpis: Republika Hrvatska, naziv škole i sjedište škole, a u sredini pečata otisnut je
grb Republike Hrvatske;
Pečat okruglog oblika, promjera 33 mm, na kojem je uz obod naziv i sjedište Škole;
Štambilj četvrtastog oblika dužine 68 mm i širine 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole.
Štambilj četvrtastog oblika, dužine 35 mm i širine 12 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.
Pečat iz stavka 1. toč. 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno –financijsko
poslovanje
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
Članak 9.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti.
U slučaju sudskog spora između Škole i ravnatelja Školu zastupa predsjednik školskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnost Škole obuhvaća obrazovanje i odgoj mladeži i obrazovanje odraslih za
stjecanje srednje stručne spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s
ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja u programima:
- učenika u programu – prodavač (trogodišnji program)
- učenika u programu – komercijalist ( četverogodišnji program)

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
Škola obavlja i druge programe za koje dobije odobrenje nadležnog Ministarstva za
poslove obrazovanja po odobrenju za izvođenje programa

Članak 11.
Škola obavlja i srednjoškolsko strukovno obrazovanje odraslih za slijedeće
obrazovne programe:
1. - program za stjecanje srednje stručne spreme (SSS) za zanimanje prodavač
program za stjecanje srednje stručne spreme (SSS) za zanimanje komercijalist
2. - program usavršavanja za poslove:
- trgovačkog poslovođe
- trgovačkog putnika
- prodavača prehrambene robe i kućnih potrepština
- prodavača tekstilne robe
- prodavača metalne i elektrotehničke robe
- prodavača parfumerijske, kozmetičke i drogerijske robe
- prodavača kože, gume, plastičnih masa i obuće
- prodavača motornih vozila i dijelova
- prodavača građevinskog materijala i ogrijeva
- prodavača papira, uredskog, školskog i tehničkog pribora
- prodavača naftnih derivata
- prodavača mješovite robe
- prodavača boja, lakova i kemijske robe
- prodavača pokućstva
Strukovno obrazovanje odraslih obuhvaća:
- programe za stjecanje SSS koji se izvode prema posebnom nastavnom planu
i programu
- program prekvalifikacije
- program usavršavanja
Uvjeti i način izvođenja i stjecanja srednjeg strukovnog obrazovanja odraslih te programe
iz točke 1. ovog članka propisuje ministar.
Programe usavršavanja iz točke 2. samostalno donosi Škola.
Strukovno obrazovanje iz točke 1. i 2. ovog članka stječe se pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita sukladno posebnim nastavnim planovima i programima
Članak 12.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju Nacionalnog
kurikuluma, Strukovnog kurikuluma te nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju

uspostavlja lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog
kurikuluma.

Članak 13.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
Školskim kurikulumom, koji se donosi na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, utvrđuju se 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, programe i projekte te njihove kurikulume ako
nisu određeni nacionalnim kurikulumom.
Članak 14.
Školskim kurikulumom se utvrđuje:
•strategija razvoja Škole,
•aktivnosti, 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.
•Osim utvrđenih odrednica, Školskim kurikulumom mogu biti utvrđene i druge odrednice
sukladno kurikularnim dokumentima.
•Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno
informirati roditelje i pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
•Školski kurikulum donosi na prijedlog nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća
roditelja školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine.
oGodišnji 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 Školski kurikulum Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim
stranicama u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu
znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
Čl.15.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.

Godišnji plan i program rada Škole najmanje 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,
•ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika,
•planove rada ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika, tajnika i voditelja računovodstva,
•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 Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u
skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu
znanosti i obrazovanja najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, na prijedlog ravnatelja donosi Školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće
godine.
Članak 16.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
planiranje i programiranje rada,
poučavanje i podršku poučavanja,
postignuća učenika, odnosno polaznika,
materijalni uvjeti,
ljudski potencijal,
profesionalni razvoj zaposlenika,
međuljudski odnosi u Školi,
rukovođenje i upravljanje,
suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vršit će se na temelju Uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 17.
Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 14 Statuta imenuje Školski odbor.
Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,
- 1 člana iz reda učenika, odnosno polaznika
- 1 člana iz reda roditelja.
Članove iz reda nastavnika i stručnih suradnika Školskom odboru predlažu članovi

Nastavničkog vijeća na svojoj sjednici, javnim glasovanjem, vodeći računa o zastupljenosti
općeobrazovnih predmeta i svih struka za koje se vrši obrazovanje u Školi.
Člana iz reda dionika predlaže osnivač.
Prijedlog člana iz reda učenika utvrđuje Vijeće učenika na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.
Prijedlog člana iz reda roditelja utvrđuje Vijeće roditelja na svojoj sjednici, javnim
glasovanjem.

Članak 18.
Škola je dužna osigurati stručne i materijalne uvjete za provedbu praktične nastave i
vježbi za svoje učenike i odrasle polaznike, kao i za učenike i odrasle polaznike drugih
ustanova i vanjskih korisnika.
Škola je dužna u godišnjem planu i programu rada, odnosno školskom kurikulumu
planirati i pružanje usluga iz stavka 1. ovog članka.
Članak 19.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s godišnjim
planom i programom rada.

Članak 20.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara, te putem praktične
nastave, a prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.
Praktična nastava održava se u školi za I.; II.; III. i IV. razred za zanimanje komercijalist u
specijaliziranoj učionici.
Praktična nastava izvan škole održava se za I., II. i III. razred za zanimanje prodavač u
dogovoru sa poduzećima u Splitsko – dalmatinskoj županiji.
Članak 21.
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. Izlete, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o
izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.
Članak 22.
Nastava u Školi organizira se po razredima, a izvodi neposredno u razrednim odjelima
i obrazovnim skupinama.
Članak 23.

Prava i obveze učenika koji praktičnu nastavu i vježbe izvode izvan Škole kod drugog
poslodavca, utvrđuju se ugovorom o provedbi takve nastave.
Ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuju Škola, poslodavac kod kojeg se vrši praktična
nastava i punoljetni učenik, odnosno roditelj ili staratelj malodobnog učenika.
Škola(voditelj praktične nastava) je dužna voditi posebnu evidenciju o zaključenim
ugovorima iz ovog članka.
Članak 24.
Na početku školske godine učenik bira izborni ili izborne predmete, koji su obvezni
tijekom cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika
koji se mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije
do 15. kolovoza tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Učenik izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim
predmetom..
Članak 25.
Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika Škola organizira posebne
izvannastavne aktivnosti.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i
programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u
Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Članak 26.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima
Nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.
Članak 27.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim
ustanovama
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Članak 28.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

USTROJSTVO ŠKOLE

Članak 29.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
•stručno-pedagoška
•administrativno-tehnička
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu sa
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 30.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu.
Kućnim redom se uređuju:
•pravila i obveze ponašanja 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.
Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću,
Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika
donosi i Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema
kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje..

TIJELA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 31.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor:
samostalno bira ravnatelja Škole, a imenuje ga uz prethodnu suglasnost resornog
ministra,
razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta
- 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 doktora 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 pod zakonskim 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.
Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim
statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 32.
Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje Radničko
vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju svi radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor Radničkog
vijeća, a ostalih šest članova imenuje i razrješuje osnivač i to :
-dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika na prijedlog Nastavničkog vijeća,
-jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole na prijedlog Vijeća roditelja

-(u pravilu predsjednik Vijeća roditelja),
-osnivač tri člana samostalno.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno
imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Član školskog odbora kojeg imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti
radnik Škole.
Člana Školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi
kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106.st 1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 33.
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 34.
Izbor osoba iz reda nastavnika i stručnih suradnika za članove Školskog odbora koje
Nastavničko vijeće predlaže Osnivaču obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim
glasovanjem.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Nastavničko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Školskog odbora.
Sjednica iz stavka 1. ovoga članka treba se održati najkasnije 15 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Članak 35.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mogu
predlagati svi članovi Nastavničkog vijeća.
Svaki nastavnik 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 nastavnik i stručni suradnik koji je
prihvatio kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 36.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Školski
odbor.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo
sastavlja izbornu listu prema abecednom redu prezimena i imena.
Članak 37.
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:
naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora
broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
ime i prezime kandidata.
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 38.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina svih članova
Nastavničkog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva, a listići popunjeni
suprotno smatraju se nevažećima.

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 tako da zaokruži redni broj ispred prezimena najviše dva kandidata.
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 listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate

ponavlja, sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Nastavničko 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 Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora, dva
kandidata koja su dobila najveći broj glasova, čine prijedlog Nastavničkog vijeća.
Članak 41.
O prijedlogu dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika za članove Školskog odbora
svi zaposleni u Školi izvješćuju se putem oglasne ploče.
Prijedlog dva člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika koji
su dobili najveći broj glasova dostavlja se Osnivaču najkasnije 8 dana nakon održane
sjednice Nastavničkog vijeća.
Članak 42.
Jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole predlaže Vijeće
roditelja.
Kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na
sjednici Vijeća roditelja.
Sjednica iz stavka 2. ovoga članka treba se održati najkasnije 15 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
O kandidatu za Školski odbor Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva
kandidata.
Za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja izabran je kandidat koji je dobio većinu
glasova nazočnih članova Vijeća roditelja.
Članak 43.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s
izabranim kandidatima za članove Školskog odbora ravnatelj dostavlja Osnivaču.
Članak 44.
Školski odbor se može konstituirati ako je imenovana većina članova Školskog odbora.
Prvu konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj škole u roku 15 dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.
Članak 45.
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.
Članak 46.
Verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora obavlja predsjedavatelj
sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje
četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno birane, odnosno
imenovane.
Članak 47.
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 sjednice predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača najkasnije u
roku do tri dana od dana konstituiranja.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 48.
Člana Školskog odbora razrješava članstva I pokreće postupak razrješenja,
Školski odbor, prosvjetni inspektor ili tijelo koje ga je predložilo za člana Školskog odbora.
Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
•kada to sam zatraži,
•ako mu prestane radni odnos u školi
• ako bude imenovan za ravnatelja ili zamjenika ravnatelja,
•kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene zakonom i ovim
Statutom,
•kada tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru ili kada utvrdi da član ne ispunjava odnosno izbjegava izvršavati svoje
članske obveze,
•na zahtjev prosvjetnog inspektora,
•na zahtjev Školskog odbora u slučaju opstruiranja u postupku imenovanja ravnatelja
škole,
•mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od
dana kada je prestalo školovanje učenika 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.

Razriješeni član Školskog odbora ne može se imenovati u Školski odbor u kojemu je
razriješen članstva.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može
dati najmanje trećina članova Nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana
Školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje trećina članova Vijeća roditelja.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda radnika škole može preložiti
najmanje trećina od ukupnog broja zaposlenih radnika u školi.

Članak 49.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski
odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svog
djelokruga obavlja na način koji onemogućuju redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole.

Školski odbor radi na sjednicama.
Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.

Članak 50.
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 traže
najmanje 3 člana Školskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Školskog odbora, u slučaju iz stavka 3.ovog članka ne sazove sjednicu a
radi se o potrebi hitnog odlučivanja, te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora
ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 51.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku ili elektronskom
poštom sa prijedlogom dnevnog
reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora
može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem.
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 52.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Sjednica se može tonski snimati.
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 i druge poslove.
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 54.
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 55 .
Školski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je statutom ili Poslovnikom
o radu Školskog odbora određeno da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.
Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe
ili prijedloga za koji glasuju.
Članak 56.
Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni
prijedlog usvojen ili odbijen.
Odluke Školskog odbora potpisuje predsjedavajući.

Članak 57.
Način tajnog glasovanja, sazivanje i vođenje sjednice Školskog odbora i druga
pitanja pobliže se uređuju Poslovnikom o radu školskog odbora.

Članak 58.
Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela da Školski
odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom ili da poslove iz svog
djelokruga obavlja na način koji onemogućuju redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti
škole.

RAVNATELJ
Članak 59.
Škola ima ravnatelja.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole koji organizira i vodi rad i
poslovanje Škole i odgovoran je za zakonitost rada Škole.

Članak 60.
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 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 nastavničkog vijeća i predsjedava im,

•surađuje s nastavničkim 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 61.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata
ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 62.
Za ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
sukladno zakonu.
NUŽNI UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 63.
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 64.
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 nastavničko 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,
•iskustvo rada na projektima; što podrazumijeva:
1obavljanje poslova EU ili u fondovima EU(europski projekti)
2projekti Škole, kao što je sudjelovanje u izradi programa obrazovanja, organizaciji
međužupanijskih i državnih natjecanja, odnosno određenih aktivnosti koje pridonose i u
funkcij su razvoja i promicanja obrazovnog procesa
Članak 65.
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 na slijedeći način:
Ima pisanu potvrdu za dodatnu kompetenciju -1 bod
Ako kandidat nema pisanu potvrdu o dodatnoj kompetenciji, ne ostvaruje bodove po toj
osnovi odnosno dobiva 0 bodova.

Max.broj bodova ostvarenih na osnovu dodatnih kompetencija su 3 boda.
Školski odbor utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova
za dodatne kompetencije.
Članak 66.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor utvrđuje
listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je nastavničkom vijeću, vijeću roditelja,
radničkom vijeću/radnicima i školskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi nastavničkom 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 nastavničkog
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 sljedećem 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 nastavničkog
vijeća, vijeća roditelja, skupa radnika i školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.
Članak 67.
Na sjednicama nastavničkog 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 sjednice nastavničkog vijeća,
vijeća roditelja i skupa radnika.

Na sjednici nastavničkog 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 nastavničkog 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
nastavničkog 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 68.
Nakon primitka pisanog zaključka nastavničkog 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 69.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na
rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
Predsjednik Školskog odbora s imenovanim ravnateljem, a sukladno odluci o imenovanju,
sklapa ugovor o radu na rok od pet (5) godina u punom radnom vremenu.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen
ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja ili stručnog suradnika, taj ugovor
o radu mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih
mandata.
Osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku trideset (30) 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 3. 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-dok traje mandat
ravnatelja
Članak 70.
Ukoliko ministar uskrati suglasnost za imenovanje predloženog kandidata za ravnatelja
Škole, školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisati novi natječaj.
Članak 71.
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 72.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta Statuta i prijedloga
drugih akata ili za obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.
Članak 73.
.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
Članak 74.
Ravnatelju škole ugovor o radu prestaje:
•smrću ravnatelja,
•istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
•završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina život i najmanje 15
godina mirovinskog staža,
•sporazumom ravnatelja i škole,
•dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti,
•otkazom Škole.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 75.
Ravnatelja Škole razrješava Školski odbor donošenjem Odluke o razrješenju.
Odluku o razrješenju Školski odbor donosi natpolovičnom većinom tajnim glasovanjem,

izjašnjavanjem za ili protiv razrješenja.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Školskog odbora i ako su osigurani uvjeti da sam čin glasovanja bude potpuno tajan, u
smislu osiguranog izdvojenog mjesta za glasovanje te da se nakon glasovanja glasački
listići ubace u glasačku kutiju.
RAZLOZI ZA RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 76.
Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole odnosno u
slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
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.

Članak 77.
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 vršitelja dužnosti ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Članak 78.
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 79.
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.

STRUČNA TIJELA
Članak 80.
Stručna tijela Škole su:
•Nastavničko vijeće
•Razredno vijeće.
Članak 81.
Nastavničko vijeće čine nastavnici i stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko vijeće:
obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
•predlaže u suradnji s ravnateljem školski kurikulum,
•sudjeluje u utvrđivanju prijedloga godišnjeg plana i programa rada Škole,
•skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
•organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
•predlaže imenovanje razrednika,
•predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
•odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je
završio obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
•odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa,
•sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih
voditelja,
•odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
•imenuje povjerenstva za polaganje ispita za koje je ovlašteno
•utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta,
•određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i

oglasnoj ploči škole,
•raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
•raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
•brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
•odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama za koje je ovlašteno
•obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.“.
Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, osim kada je
zakonom određeno drugačije.
Članak 82.
Razredno vijeće čine nastavnici 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,
•utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog, predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
•surađuje s vijećem učenika,
•utvrđuje prema prijedlogu razrednika ocjenu iz vladanja
•utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
•surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
•raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda,
•brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu
svrhu surađuje s razrednikom,
•odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
•predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
•izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
•skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,
•predlaže ocjenu učenika iz vladanja,
obavlja i druge poslove određene propisima i općim aktima Škole
Članak 83.
Nastavničko vijeće i Razredno vijeće rade na sjednicama.
Sjednice Nastavničkog vijeća planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole, a
saziva ih ravnatelj u skladu s planom i potrebom.
Sjednice Razrednog vijeća planiraju se godišnjim planom i programom rada
Škole, a saziva ih razrednik svakog razrednog odjela, u skladu s planom i potrebom
održavanja sjednice.
Članak 84.

Poziv za sjednice Nastavničkog vijeća i Razrednog vijeća stavljaju se na oglasnu
ploču./ i /ili putem e-pošte
Poziv za sjednicu obvezno sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice i prijedlog
dnevnog reda.
Članak 85.
Sjednici Nastavničkog vijeća predsjedava ravnatelj Škole.
Sjednici Razrednih vijeća predsjedava razrednik razrednog odjela.
Članak 86.
Na sjednici ravnatelj odnosno razrednik provjerava je li sjednici nazočna potrebna
većina Nastavničkog odnosno razrednog vijeća, utvrđuje izostanke članova i daje na
prihvaćanje predloženi dnevni red.
Članak 87.
Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje potrebno je da na sjednici
Nastavničkog odnosno Razrednog vijeća bude nazočna natpolovična većina od ukupnog
broja članova.

Članak 88.
Članovi glasaju javno, dizanjem ruke ,osim kada se radi o glasovanju za izbor i
imenovanje ravnatelja i o glasovanju za članove ŠO.
Nastavničko vijeće i razredno vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Članak 89.
Zapisnik sa sjednice Nastavničkog vijeća vodi član kojeg na prijedlog ravnatelja
odredi Nastavničko vijeće ili Tajnik škole
Članak 90.
Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća.
Razrednik:
•ažurno i uredno upisuje podatke za učenike svog razreda u dnevnik rada, matičnu
knjigu i e-maticu
•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
•surađuje s roditeljima
•održava sat primanja roditelja jednom tjedno
•organizira i vodi sastanke s roditeljima (4 puta godišnje)
•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 Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
•izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika
razrednog odjela u učenju i vladanju
•daje razrednom vijeću prijedlog ocjene učenika iz vladanja
•izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten te brine da ista bude dostavljena u pisanom
obliku roditelju/ staratelju i učeniku i potpisana od strane roditelja/staratelja kako bi bio
siguran da je pedagoška mjera dostavljena
•priopćuje učeniku opći uspjeh
•vodi evidenciju o zaduženju besplatnih udžbenika u razrednom odjelu; što podrazumijeva
inventuru, prikupljanje, sortiranje i podjelu
•skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
•pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
•obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

Članak 91.
Škola ima stručne aktive.
Stručne aktive Škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta,
odnosno skupine srodnih predmeta.
Djelokrug i način rada stručno – savjetodavnih tijela iz stavka 1.ovog članka
uređuju se odlukom o njihovom osnivanju.

RADNICI ŠKOLE
Članak 92.
Radnici Škole su osobe koje u školi imaju zasnovan radni odnos, a koje sudjeluju u
odgojno-obrazovnom radu s učenicima i druge osobe koje obavljaju stručne,
administrativno-tehničke i pomoćne poslove.
Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
Članak 93.
Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost 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 nastavnika i stručnih suradnika.

Članak 94.
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 95
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 ili radnik Škole kojega ravnatelj za to
pisano opunomoći.
Članak 96.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.

UČENICI
Članak 97.
Status redovitog učenika srednje škole stječe se upisom u srednju školu.
Status redovitog učenika ima učenik za vrijeme trajanja školovanja, a najdulje
do kraja školske godine u kojoj je polazio posljednji razred.
Članak 98.
Učeniku prestaje status redovitog učenika:
•na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje,
•kada se ispiše iz srednje škole,
•kada se ne upiše u sljedeći razred srednje škole u skladu sa Zakonom.
Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali nije položio
državnu maturu, odnosno nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika
prestaje godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred
upisanoga obrazovnog programa
Iznimno, status redovitog učenika može se produžiti najviše za dvije godine zbog:

•iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
•bolest učenika,
•roditeljstvo učenika,
•kategoriziranost sportaša prema Zakonu o športu.
O produženju statusa redovitog učenika odlučuje ravnatelj na prijedlog razrednog vijeća.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je
produžen status redovitog učenika, potrebno je utvrditi da li se mijenjao kurikulum za
stjecanje iste kvalifikacije. Ukoliko je kurikulum izmijenjen ravnatelj će pribaviti mišljenje
Agencije za strukovno obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole (razrednog vijeća –
redoviti učenik,), na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za nastavak i stjecanje
kvalifikacije učenika.
Članak 99.
Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog
obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu.
Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama
Škole i osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.
Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata, koje donosi odnosno propisuje Ministar.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog
sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima
propisanim odlukom o upisu.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života ako im na temelju
pisanog zahtjeva to odobri Školski odbor, a uz odobrenje Ministarstva učenik stariji od 18
godina.
Članak 100.
Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u
inozemstvu i koji želi nastaviti srednje školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u
odgovarajući razred samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi
nastavka obrazovanja.
Članak 101.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj
školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program,
najkasnije do početka drugog polugodišta. Iz programa prodavač u program komercijalist
učenik može preći nakon završenog prvog razreda.
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.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa u istoj ili
drugoj školi, odnosno odluku o prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti
obrazovni program donosi Nastavničko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe
na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških
standarda.

Kada je Škola upisala učenika druge škole izvijestiti će drugu školu o obavljenom upisu i
zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana prijepis ocjena.
Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili
dopunskih ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove
polaganja ispita određuje Nastavničko vijeće.
Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom Nastavničkog vijeća omogućiti
promjena upisanog programa u drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje
isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od
zadnjeg učenika upisanoga u taj program u Školi i toj školskoj godini.
Iznimno od stavka 6. ovoga članka, odlukom Nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda
srednje škole može se omogućiti promjena upisanog programa, odnosno upis u drugu
školu koja ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon
provedenog upisnog postupka Škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena
odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
Za učenika koji se ispisao iz Škole ili je prešao u drugu srednju školu, Škola u matičnoj
knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.
Za promjenu programa iz zanimanja prodavač u zanimanje komercijalist, a nakon
završenog prvog razreda potrebno je uz uvjet da u razredu za zanimanje komercijalist ima
mjesta ispuniti i slijedeće uvjete: Opći uspjeh završenog razreda –odličan
Zaključna ocjena iz hrvatskog jezika , stranog jezika i matematike najmanje – vrlo
dobar.
Članak 102.
Učenici Škole imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim
na temelju Zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
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
•na pomoć drugih učenika Škole
•na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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.
Učenik je obvezan:
•pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
•pridržavati se pravila kućnog reda
•ispunjavati upute nastavnika, stručnih su radnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i kućnim redom
•čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

Članak 103.
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.
Pod neredovitim dolaženjem na nastavu smatra se neopravdani izostanak od 3
dana neprekidno ili 8 dana s prekidima tijekom jednog mjeseca ili 30% izostanaka s
nastave jednog predmeta tijekom jednog mjeseca.
O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan
izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 104.
Učenik koji je stekao nižu razinu obrazovanja , kao i učenik koji je završio
obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada ,
steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik stavka 1. ovog čl. može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog
programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih,
odnosno dopunskih ispita.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar
pravilnikom.
Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek
ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome
strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Članak 105.
Škola, ako organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, obvezna je do 15.
lipnja tekuće školske godine objaviti na svojim mrežnim stranicama programe obrazovanja
za stjecanje više razine kvalifikacije. Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga
učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti Nastavničkom vijeću
Škole pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili
ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom
obrazovanju. O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuj sve druge važne
pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja..
Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u
Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za
obrazovanje i Škole. Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje
prijavnicom koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva i Škole.
Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje Nastavničko
vijeće, a iste je Škola dužna do 30. rujna tekuće školske godine objaviti na svojim
mrežnim stranicama kao i raspored organizacije odgojno-obrazovnog rada.

Članak 106.

Učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikaciji i kojem je određena obveza
polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu koji se vrši
putem upisnice, u prvoj će školskoj godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez
redovitog pohađanja nastave. Za učenika iz stavka 1. ovoga članka, Škola će organizirati
konzultativno-instruktivnu nastavu koju je učenik dužan pohađati.
Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u organiziranoj nastavi iz stavka 2.
ovoga članka ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31.
kolovoza tekuće školske godine.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili
dopunske ispite, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu
redovitoga učenika i ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu
redovitoga učenika u drugoj školi ili drugom programu obrazovanja.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u
knjizi i u knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.
Učenik koji do roka propisanoga stavkom 4. ovoga članka položi razlikovne i/ili dopunske
ispite, u drugoj školskoj godini će se integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu
razreda u kojem nastavlja obrazovanje.
RAZLIKOVNI /DOPUNSKI ISPIT - NAČIN POLAGANJA (nastavak obrazovanja)
Članak 107.
Ako učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije zbog opravdanog
razloga ne pristupi razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je
dužna omogućiti naknadno polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije
pristupio ispitu. Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti razlikovnim i/ili
dopunskim ispitima obvezan je najkasnije na dan polaganja ispita izvijestiti Školu o
razlozima spriječenosti jer će se u protivnom smatrati da je učenik iskoristio taj rok i
ocjenjuje se ocjenom nedovoljan. Učenik koji je Školu pravodobno izvijestio o razlozima
spriječenosti, polagat će razlikovne i/ili dopunske ispite u posebnom roku kojeg odredi
ravnatelj. Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višeg
razreda, ako nije položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnog razreda. Učenik
može u jednome danu polagati najviše tri ispita. Ispit iz jednoga nastavnog predmeta
može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim nastavnikom te jedan put
pred ispitnim povjerenstvom. Donesenu ocjenu predmetni nastavnik dužan je neposredno
priopćiti učeniku. Ispitno povjerenstvo čine tri (3) člana koje imenuje ravnatelj, a to su: predmetni nastavnik, - nastavnik istog ili srodnog predmeta, - razrednik ili njegov
zamjenik. Predsjednik ispitnog povjerenstva ne može biti ispitivač. U slučaju opravdane
odsutnosti člana povjerenstva, ravnatelj imenuje drugog člana povjerenstva iz reda
Nastavničkog vijeća. Na zahtjev učenika ravnatelj može donijeti odluku o izuzeću
predmetnog nastavnika iz ispitnog povjerenstva ako ocijeni da je zahtjev učenika
opravdan. Kada članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, donose je
većinom glasova, a član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno
mišljenje koje se unosi u zapisnik. Ocjena povjerenstva je konačna.

Članak 108.
Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske
godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja
obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko
vijeće.
Članak 109 .
Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na početku nastavne godine, nastavnici su dužni upoznati učenike s učeničkim obvezama
za svaki nastavni predmet, a naročito oblicima, elementima i mjerilima praćenja,
provjeravanja i ocjenjivanja učenika. Razrednik je dužan voditi računa da se ova odredba
provede, a roditeljima ukazati na činjenicu da su učenici upoznati sa svojim obvezama.
. 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.

Na završetku svakoga razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.
Članak 110.
Učenik može biti zbog zdravstvenog stanja trajno ili privremeno oslobođen
obveze savladavanja svih ili pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz
temeljnih predmeta struke.
Odluku o oslobađanju obveze uz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko
vijeće na prijedlog nadležnog školskog liječnika .
Članak 111.
Redoviti učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno posebnom
propisu ili koji su istaknuti umjetnici, mogu završiti školu pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita u trajanju za polovinu duljem trajanju propisanog programa.
Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Nastavničko vijeće za svakog
učenika zasebno.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su sportaši u natjecateljskim
kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama na državnoj
razini.

PONOVNI ISPIT
Članak 112.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti
zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom. Zahtjev se
podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od
dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću
radi preispitivanja ocjene. Ocjena Nastavničkog vijeća je konačna.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga statuta ima tri člana koje određuje Nastavničko vijeće.

Članak 113.
Ispitno povjerenstvo čine tri člana koje određuje Nastavničko vijeće.
Članak 114.
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 Nastavničko vijeće.

Članak 115.
Pisani dio ispita traje najkraće 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 svi članovi
povjerenstva.
O svakom pitanju na usmenom dijelu ispita vodi se zapisnik i upisuje se ocjena za
svako pitanje zasebno.
Članak 117.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena povjerenstva je konačna, što znači da se protiv ocjene povjerenstva ne
može izjaviti žalba, odnosno zahtijevati polaganje ispita pred novim povjerenstvom.
Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen
zahtjev za ispit pred povjerenstvom.
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 118.
O tijeku ispita vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.
Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

Članak 119.
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 u dosjeima
učenika.

DOPUNSKI RAD /POPRAVNI ISPIT
Članak 120.
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 Nastavničko vijeće
po nastavnim predmetima i ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu. Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog
tjedna.

Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika
na zadnjem satu dopunskog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Članak 121.
Ako se učeniku 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.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće, te ih objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Članak 122
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Ocjena povjerenstva je konačna.
Popravni ispit polažu se pred povjerenstvom iz članka 112. Statuta, a na polaganje ispita
primjenjuju se članci 113.-119. ovoga statuta.
Učeniku koji položi popravni ispit ocjena se upisuje u svjedodžbu, a učenik koji nije
položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da gubi
status učenika.

PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT
Članak 123.
Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu (30% od
ukupnog godišnjeg fonda jednog , više predmeta ili svih) i nije mogao biti ocijenjen iz
jednog, više ili svih predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
•bolest u dužem trajanju
•trudnoća i porođaj
•sportska i druga natjecanja
•izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
•učenik koji je isključen iz Škole ima pravo polagati razredni ispit
•drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni Nastavničko vijeće

Na predmetni ispit može se uputiti i učenik koji iz određenog predmeta ima više od 30%
(od ukupnog godišnjeg fonda sati tog predmeta) neopravdanih izostanaka s nastave , u
trenutku podnošenja zahtjeva za istim.
Članak 124.
Ukoliko predmetni profesor ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog
predmeta 30% ili više nastavnih sati od broja sati propisanih važećim nastavnim planom i
programom, te da neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću,
za upućivanje učenika na polaganje predmetnog ispita.
Članak 125.
Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, zahtjev Nastavničkom vijeću
podnosi razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Zahtjev za polaganje predmetnog i razrednog ispita može podnijeti predmetni
nastavnik, učenik i/ili roditelj/staratelj učenika Nastavničkom vijeću putem tajništva Škole.
Nastavničko vijeće donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju polaganja ispita.
Članak 126.
Predmetni i razredni ispit u pravilu polaže se pred predmetnim profesorom u razredu ,
prema rasporedu i točnim terminima koji će biti oglašeni na oglasnoj ploči najkasnije dva
tjedna od početka provođenja predmetnog i razrednog ispita.
U ovisnosti o predmetu koji se polaže, predmetni /razredni ispit može trajati nekoliko dana
(nastavnih sati).
Predmetni i razredni ispiti provode se u pravilu u zadnja dva tjedna nastave, ali uvijek
do početka izvođenja dopunskog rada.
Predmetni i razredni ispit može se polagati i izvan razrednog odjela uz dogovor sa
predmetnim profesorom uz prisustvo nastavnika istog ili srodnog predmeta koji nema
pravo odlučivanja.
Članak 127.
Ako učenik ili roditelji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od dobivanja ocjene iz
predmetnog/razrednog ispita podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita
pred Povjerenstvom.
Zahtjev se podnosi putem protokola Škole.
Polaganje ispita provodi se u roku od dva (2) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Tada se predmetni i razredni ispit polaže se pred povjerenstvom od tri(3) člana koje
imenuje Nastavničko vijeće.
Članak 128.
Povjerenstvo čine predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i
razrednik učenika.
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je
jedini nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja ispita, odnosno ako su na taj dan navedene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi komisije mogu biti i drugi članovi
Nastavničkog vijeća.
Učenik ne može polagati više od tri (3) predmeta u jednom danu.
Ocjena povjerenstva je konačna. Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu,
odnosno zahtijevati polaganje ispita pred novim povjerenstvom.

Članak 129.
Učenik će se nakon polaganja predmetnog /razrednog ispita iz kojeg je dobio
ocjenu nedovoljan uputiti na obvezno pohađanje dopunskog rada uz uvjet da se radi
najviše od dva predmeta (ispita).
Ukoliko učeniku koji je upućen na predmetni i /ili razredni ispit ostane za položiti više od
dva ispita (predmeta) do početka dopunskog rada na kraju nastavne godine, smatrat će
se da učenik nije s uspjehom završio razred.
Ako učenik ne položi predmetni ispit (najviše dva predmeta) ni nakon upućivanja na
dopunski rad odnosno popravni ispit , smatrat će se da nije s uspjehom završio razred
Predmetni i razredni ispit učenik mora se položiti najkasnije do 25.kolovoza tekuće
školske godine.
Članak 130.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi
popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, u propisnim rokovima ravnatelj treba
osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.

RAZLIKOVNI I DOPUNSKI ISPITI

Članak 131.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
1učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa koji
se sadržajem i opsegom razlikuje,
1učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili
obrazovni program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada,
steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Na učenike iz stavka 2.ovog članka primjenjuju se odredbe 104. - 107. ovog Statuta.
Učenik iz stavka 1. uvjetno se upisuje u razred dok ne položi razlikovne /dopunske
ispite.
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, i način polaganja tih ispita utvrđuje odlukom
Nastavničko vijeće.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj škole izdaje rješenje svakom učeniku
pojedinačno.
Rok za polaganje razlikovnih/dopunskih ispita je do kraja veljače tekuće školske
godine, a u iznimnim slučajevima na zahtjev učenika /roditelja može se produžiti ako
ravnatelj ocjeni da je zahtjev opravdan.
Učenik polaže razlikovne /dopunske ispite u dogovoru s predmetnim profesorom do kraja
siječnja, a tijekom veljače prema utvrđenom rasporedu koje Nastavničko vijeće.
Nakon odobrenja zahtjeva iz ovog čl. st. 5,.na prijedlog ravnatelja Nv odredit će izvanredni
rok i termin polaganja za svakog učenika pojedinačno.
Ukoliko učenik ne položi dopunske, odnosno razlikovne ispite u ostavljenom roku neće
moći steći razrednu svjedodžbu i u slijedećoj školskoj godini će moći upisati isti razred
drugi put u istom ili drugom obrazovnom programu uz obvezu polaganja dopunskih,
odnosno razlikovnih predmeta.

POHVALE I NAGRADE
Članak 132.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i
izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
Članak 133.
Pohvale su:
•pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
•usmene pohvale
•priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

Članak 134.
Nagrade su:
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
Članak 135.
Pohvale i nagrade mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl.
Članak 136.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, tijela Škole te
fizičke i pravne osobe izvan Škole.
Članak 137.
Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.

Članak 138.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
Članak 139.
Pisana pohvala i pisana isprava izdaje se na obrascu koji utvrđuje Nastavničko vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i
ravnatelj, a pisanu ispravu ravnatelj

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 140.

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. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje
odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.
Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti,
pravednosti i pravodobnosti.
Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog
ponašanja i drugih neprimjerenih odnosno neprihvatljivih ponašanja
Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini.
Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja i
podijeljena su ovisno o težini na: lakša, teža, teška i osobito teška, te su točno navedena
u Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Sve pedagoške mjere; opomene, ukora, opomene pred isključenje i isključenje
iz škole izriču se za tekuću školsku godinu.
Pedagoške mjere opomene, ukora, opomene pred isključenje su mjere upozorenja koje
se ne izriču u upravnom postupku.
Članak 141.
Pedagoške mjere izriču se i radi neopravdanih izostanaka s nastave .
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena
liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj.
Rok za dostavu ispričnice je 10 radnih dana od dana povratka učenika na nastavu.
Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed
tražio i dobio odobrenje i to:
– u hitnim slučajevima usmeno od /nastavnika za izostanak s njegova sata;
– pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana,
- ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana
-nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.
Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak svog
djeteta za koji nije dostavljena ispričnica u trajanju od najviše tri radna dana, koji ne mogu
biti uzastopni.
Rok za opravdanje izostanka za koji nije dostavljena ispričnica je 5 radnih dana.
Roditelj može i telefonskim putem opravdati izostanak jednog dana, u iznimnim
slučajevima kada razrednik ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.
Članak 142.
Pedagoške mjere su:
•opomena
•ukor
•opomena pred isključenje iz škole
•isključenje iz škole
Članak 143

Pisani prijedlog za donošenje pedagoških mjera može dati:
•razrednik
•svaki nastavnik pojedinačno
•pedagog, psiholog i voditelj Škole
•svaki roditelj/staratelj
Prije izricanja pedagoške mjere učeniku se mora omogućiti izjašnjavanje o činjenicama i
okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške
mjere, a roditelj /skrbnik mora biti informiran u neprihvatljivom ponašanju i svim
činjenicama koje su važne za izricanje pedagoške mjere.
Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ukoliko se učenik bez opravdana razloga
ne odazove jednom. pozivu razrednika
Mjera se može izreći i bez informiranja roditelja ukoliko se bez opravdana razloga ne
odazove ni telefonskom ni pisanom pozivu razrednika.

OPOMENA
Članak 144.
Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja
Pedagoška mjera opomene mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja
za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče
Pedagoška mjera opomena učeniku se može izreći najviše dva puta tijekom školske
godine, ali samo u slučaju da učenik ponovi neprihvatljivo ponašanje iste težine za koje
mu još nije izrečena pedagoška mjera opomena
a) OPOMENA kao pedagoška mjera upozorenja se izriče zbog neopravdanih
izostanaka s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i to za:

KOMERCIJALIST
1 razred –od 6 do 11sati
2 i 3 razred razred –od 6-10 sati
4 razred –od 5 sati do 9
PRODAVAČ
1 i 3 razred–od 5 do 9 sati
2 razred –od 5 do 10 sati
b) Opomena se izriče nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog
ponašanja a to podrazumijeva:

b1 ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje
nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga
rada);
b2) onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za
otpatke);
b3) oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava
odgojnoobrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
b4) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnoga rada;
b5) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
b6) poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
b7) uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju
nelagodu
u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
b8) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

UKOR
Članak 145.
Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težeg neprihvatljivog ponašanja.
•Pedagoška mjera ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za
neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče .
Pedagoška mjera ukor učeniku se može izreći najviše dva puta tijekom školske godine, ali samo u
slučaju da učenik ponovi neprihvatljivo ponašanje manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena
pedagoška mjera ukor
Ukor kao pedagoška mjera upozorenja izriče se zbog:
a) neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i
to za :

KOMERCIJALIST
1 razred - od 12 do 16 sati
2 i 3 razred od 11 do 16 sati
4 razred – od 10 do 14 sati
PRODAVAČ

1 i 3 razred – od 10 do 14 sati
2 razred – od11 do 15 sati
b) Ukor se izriče nakon težeg neprihvatljivog ponašanja a što podrazumijeva :
b1) ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje
izvođenje;
b2) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina
i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;
b3) unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto
gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
b4) 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;
b5) namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome
mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
b6) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
b7) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost
samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
b8) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
b9) klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava
odgojno-obrazovni rad;
b10) prisvajanje tuđe stvari.

OPOMENA PRED ISKLJUČENJE
Članak 146.
Pedagoška mjera opomene pred isključenje kao mjera upozorenja učeniku srednje škole, mora se
izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog
kojeg se izriče.
Pedagoška mjera opomena pred isključenje učeniku se može izreći samo jedan puta tijekom
školske godine

OPOMENA PRED ISKLJUČENJE izriče se zbog:

aneopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i to
za:
KOMERCIJALIST
1 razred – od 17 do 22 sata
2 i 3 razred – od 17 do 21 sat
4 razred od 15 sati do 19 sati
PRODAVAČ –
1 i 3 razred –od 15 do 19 sati
2 razred – od 16 do 21 sat
aOpomena pred isključenje se izriče zbog teškog neprihvatljivog ponašanja a što
podrazumijeva :
b1) 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);
b2) nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
b3) krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
b 4) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka
škole bez njihove izmjene;
b5) krađa tuđe stvari;
b6) poticanje grupnoga govora mržnje;
b7) uništavanje službene dokumentacije škole;
b8) prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr.
iznuđivanje novca);
u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.
ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE
Članak 147.
Pedagoška mjera isključenje iz škole, izriče se zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja
Pedagoška mjera isključenja iz srednje škole, mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana
od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče .navedena
pedagoška mjera izriče se u upravnom postupku.
ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE izriče se zbog:
aneopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i to

za zanimanje:
KOMERCIJALIST
1 razred
- od 23 sata
2 i 3 razred – od 22 sata
4 razred –
od 20 sati
PRODAVAČ
1 i 3 razred od 20 sati
2 razred – od 22 sata
zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja što podrazumijeva:
b1)-krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
b2)objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju
povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
b3)- teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem,
provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
b4)-ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih
predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
b5)- nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za
drugu osobu.
Članak 148.
Postupak za izricanje pedagoških mjera ovlaštena tijela pokreću po službenoj
dužnosti na temelju podataka iz pedagoške evidencije, a ako je potrebno i na mišljenjima
drugih nadležnih institucija.
Postupak za izricanje opomene, ukora i opomene pred isključenje provodi razrednik, a za
isključenje iz škole povjerenstvo.
Članak 149.
Učeniku kojem je već izrečena pedagoška mjera opomene i ukora ponavlja se prethodno
izrečena 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.
Učeniku kojem je već izrečena pedagoška mjera opomene ili ukora izriče se sljedeća teža
mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koju mu je već izrečena
pedagoška mjera.
Učeniku kojem je već izrečena pedagoška mjera opomene pred isključenje , u slučaju bilo
kojeg teškog neprihvatljivog ponašanja ili dva lakša ili teža neprihvatljiva ponašanja, izriče
se pedagoška mjera isključenja iz škole.

Članak 150.
Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik.
Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Razredno vijeće.
Pedagošku mjeru opomena pred isključenje učeniku izriče Nastavničko vijeće.
Pedagošku mjeru isključenja iz Škole učeniku izriče ravnatelj na temelju obavijesti
Nastavničkog vijeća.
Do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere ravnatelj Rješenjem može
privremeno udaljiti učenika iz odgojno obrazovnog procesa o čemu je obvezan pismeno
izvijestiti roditelje /skrbnike i CZSS.

Članak 151.
Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz Škole ima tri (3)
člana koje iz reda nastavnika imenuje ravnatelj. U povjerenstvo se u pravilu, imenuje i
razrednik učenika.

Članak 152.
Postupak za isključenje učenika iz Škole je hitan.
Povjerenstvo provodi postupak javno, osim u slučaju kad se iz određenih
opravdanih razloga ili zbog čuvanja profesionalne tajne isključuje javnost.
Obavijest o pokretanju postupka za isključenje učenika iz Škole mora biti
uručena učeniku i roditelju/staratelju najmanje 3 dana prije dana određenog za početak
rada povjerenstva.

Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjera isključenja iz škole dužno je u tijeku
postupka:
•saslušati učenika osim ako se učenik dva (2) puta ne odazove pozivu (telefonski ni
pismeno) ili izričito izjavi da se ne želi očitovati
•utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima/starateljima
otkloniti uzroke učenikova ponašanja i spriječiti neželjene posljedice pogrešnog ponašanja
učenika.

Članak 153.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usaglašavanjem.
Ukoliko se ne postigne suglasnost,prijedlog su utvrđuje većinom glasova.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje

se unosi u zapisnik.
Prijedlog pedagoške mjere (isključenje iz škole) s kompletnom dokumentacijom
povjerenstvo dostavlja
Nastavničkom vijeću, koje donosi odluku većinom glasova ukupnog broja članova o čemu
obavještavaju ravnatelja koji donosi odluku Rješenjem.
Članak 154
U Rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo
polagati razredni ispit i pohađati praksu.
Članak 155.
Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o
mentalnoj i socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje
utječu na njegov razvoj.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja,
ponižavanja učenika niti povrjeda njegove osobnosti.
Članak 156
Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo
može postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku
može izreći samo jedna pedagoška mjera.
Pedagoška mjere opomene ukora i opomene pred isključenje izriču se odlukom, a
pedagoška mjera isključenja iz škole rješenjem.
Odluka odnosno Rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri dostavlja se učeniku i
roditelju/staratelju putem protokola škole.
Sva dokumentacija vezana za izricanje pedagoške mjere pohranjuje se u učenički dosje.
Članak 157
Protiv odluke o izrečenim pedagoškim mjerama opomene, ukora i opomene
pred isključenje, učenik odnosno roditelj učenika ima pravo prigovora ravnatelju škole.
Protiv Rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole učenik odnosno roditelj
učenika ima pravo žalbe MZOS.
Članak 158.
Prigovor na Odluke o izrečenim mjerama opomene , ukora i opomene pred isključenje
podnose se pismeno putem protokola škole najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka
odluke o izrečenoj mjeri.
Žalba na rješenje o izrečenoj mjeri isključenja iz škole i na rješenje o privremenom
udaljenju iz odgojno obrazovnog procesa podnosi se pisano, predaje se putem protokola

Škole u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri
Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.
Žalba odgađa izvršenje rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.
Članak 159.
Ravnatelj je dužan s preispitati odluku na koju je izrečen prigovor i donijeti odluku
što prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.
Odluka Ravnatelja je konačna.
Tijelo koje rješava o žalbi primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom
postupku , može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom
mjerom.
Rješenje drugostupanjskog tijela je konačno.
Članak 160.
Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u roku od
osam dana od dana izvršnosti.
Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u svjedodžbu.

Članak 161.
Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon
izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik
ispravno shvati smisao izrečene mjere.
PRIVREMENO UDALJAVANJE UČENIKA IZ ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA
Članak 162.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od 8 dana.
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
UKIDANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 163.

Sve pedagoške mjere se izriču za tekuću školsku godinu,
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere donosi tijelo koje je pedagošku mjeru izreklo.

VIJEĆE UČENIKA
Članak 164.
U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici svakog razrednog odjela.
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
daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija
predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnost i o prijedlogu Kućnog reda“
pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
predlaže ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje prava i
intresa učenika
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Članak 165.
Predstavnici razrednih odjela u Vijeću učenika su predsjednici razrednih odjela
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, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela
rukovodi razrednik.

Članak 166.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel u Vijeću učenika, štiti i
promiče interese učenika razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika razrednog
odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti.

Članak 167
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 168.
.

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o
pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća
učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

RODITELJI I SKRBNICI
Članak 169.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje
s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora.
Škola će izvješćivati roditelje odnosno skrbnike i pisanim putem o uspjehu i
vladanju učenika ukoliko se za to ukaže potreba tijekom školske godine.

Članak 170.
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.
Članak 171.

Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
Roditelji odnosno skrbnici su dužni obavijestiti školu o razlogu izostanka
učenika najkasnije sedmi dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika,
osobno ili pisanim putem (ispričnicom roditelja ili skrbnika odnosno liječnika i slično)
najkasnije drugi dan od dolaska učenika u školu.

Članak 172.
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 173.
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:
osiguranja učenika
popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
školskih izleta i ekskurzija
kino-predstava
kazališnih predstava
priredaba i natjecanja
materijal za radioničke vježbe

. VIJEĆE RODITELJA
Članak 174.
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 175.
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.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.
Članak 176.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj škole do izbora
predsjednika Vijeća roditelja.
Članak 177.
Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
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 178
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:
- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rad
Nastavničkom vijeću odnosno ravnatelju.
- 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 sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i
pružanjem odgovarajuće pomoći.

Članak 179
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.
Članak 180.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva
predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik privremeno
spriječen.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik
je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova Vijeća ili ravnatelj Škole.
Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda izrađuje ravnatelj/pedagog Škole
a tajništvo prema uputama organizira pravovremenu dostavu poziva i materijala za
sjednicu.

Članak 181.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna
natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova ukupnih članova.

Članak 182.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 183.
Sindikalno organiziranje u Školi je slobodno.
Škola je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i zaposleničkog
vijeća kao i ostvarivanje njihovih prava sukladno zakonu o radu, općim aktima Škole i
Kolektivnom ugovoru

POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 184.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
-podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi,

-podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
-podatci o učenicima socijalno-moralne naravi,
-osobni podatci o učenicima, roditeljima/skrbnicima učenika i radnicima Škole,
-podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge,
-podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi
Školski odbor odnosno ravnatelj Škole.
ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
Članak 185.
1Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira na
koji su način saznali za te podatke ili isprave.
2Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.
3Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 186.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se u
skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka i drugim propisima.
Da bi se osobni podaci fizičkih osoba u Školi, a poglavito malodobnih učenika i njihovih
roditelja/skrbnika te radnika Škole, provodili u skladu propisa navedenih u stavku 1. ovoga članka,
Škola je obvezna izraditi cjeloviti dokument Politika obrade i zaštite osobnih podataka kojim će se,
između ostaloga, na odgovarajući način urediti načela obrade osobnih podataka, pravni temelj za
prikupljanje i obradu osobnih podataka, način prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka,
prava ispitanika, uvjeti privole, obveze škole kao voditelja obrade osobnih podataka, obrada
posebnih kategorija osobnih podataka, informacije i pristup osobnim podacima, ispravak i brisanje,
pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka, sigurnost obrade te
organizacijska, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka, odnosi voditelja i izvršitelja obrade,
evidencija aktivnosti obrade,
imenovanje službenika za zaštitu podataka, prijenosi osobnih podataka, obrada osobnih podataka
putem video nadzora te druga pitanja u svezi prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih
podataka pojedinaca fizičkih osoba čiji se osobni podaci koriste.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAKONSKA OBVEZA
Članak 187

Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi se ostvaruje
u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima donijetim
temeljem tog zakona.

NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 188

2
-

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.
davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
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 189.

1

Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog zahtjeva.
2 Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je
podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 190.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji
najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
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 traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom,
ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije.
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.
5 Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka korisnik može povjereniku za informiranje izjaviti
žalbu u roku do 15 dana od dana dostave rješenja.
1

2

3
4

SLUžBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 191

1
2

Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Škole kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija i rješava pojedinačne zahtjeve za
ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u
službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Škole,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na
pristup informacijama.

ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 192
1Radnici 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.
2Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na
čijem području Škola djeluje.
OBVEZE NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 193.
1Nastavnici su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša, odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
2Program 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 194.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole
dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

Članak 195.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna,
proračuna Osnivača, prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim
namjenskim prihodima, uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti Škole,
donacijama i drugim izvorima.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
Članak 196
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.

Članak 197.
Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom, odnosno odlukom
Osnivača.
Članak 181.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju,
gubitak će se namiriti u skladu s odlukom Osnivača.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 198.
Opći akti Škole su:
•statut
•pravilnik
•poslovnik
•odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
Članak 199.
Pored statuta Škola ima ove opće akte:
•Pravilnik o radu
•Pravilnik o zaštiti na radu
•Pravilnik o zaštiti od požara
•Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
•Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratornog gradiva
•Poslovnik o radu Školskog odbora

•Pravilnik o kućnom redu
•Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u KTŠ Split
. Pravilnik o kriterijima i načinu utvrđivanja zaposlenika Ktš Split
organizacijskim/tehnološkim viškom
•Odluku o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti
•druge opće akte koje donosi Školski odbor, sukladno zakonu, propisu donesenom na
temelju zakona i ovim statutom
Članak 200.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki
član školskog odbora, te stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta.
Inicijativa se podnosi ravnatelju Škole.

Članak 201
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.
Članak 202.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 203.
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.
Članak 188.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.
Članak 204

Ovaj se statut mijenja ili dopunjuje odlukom koja se donosi po postupku za
donošenje statuta.
VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE
Članak 205.
Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije o učenicima, praćenju
nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu
učenika, pedagoškim mjerama i ispitima sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i provedbenim propisima donesenim temeljem tog Zakona.

NADZOR
NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU
Članak 206.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole obavlja Ured državne uprave sukladno
zakonskim odredbama.

INSPEKCIJSKI NADZOR
Članak 207.
Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

NADZOR NAD STRUČNO-PEDAGOŠKIM RADOM
Članak 208
Nadzor nad stručno-pedagoškim radom ravnatelja, kao stručnog voditelja Škole i odgojnoobrazovnih radnika Škole obavljaju tijela određena zakonom ili drugim propisom utemeljenim na
zakonu.

FINANCIJSKI NADZOR
Članak 209.
Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Ministarstvo financija, Osnivač i druge nadležne institucije i službe sukladno zakonskim
odredbama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 210
Za sva druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, a važna su za obavljanje djelatnosti i
poslovanje Škole, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, provedbenih propisa donijeti temeljem tog Zakona te drugih važećih propisa.
Članak 211
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 212.
1Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
2Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole od _______________ godine
(KLASA:_______________________, URBROJ:__________________________),
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost (KLASA: ______________; Urbr:
______________) dana __________.
Članak 213.
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana ________________

Kl: 602-03/
Urbr:2181-70-01-19-

Ravnatelj :

Predsjednica Školskog odbora

____________________
Velimir Ćurčija,dipl.oec.

________________________
Vanja Perković, prof.

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.) Školski odbor III. gimnazije , Split uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije (osnivač), KLASA: _________________________ , URBROJ:
_______________ od __________
na sjednici održanoj _________ donio je

S T A T U T
III. gimnazije, Split
I. OPĆE ODREDBE
SADRŽAJ
Članak 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 III. gimnazije , Split (u daljem:
Škola).
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, uporabljeni su neutralno i odnose
se jednako na ženske i muške osobe.
Pod roditeljem ili skrbnikom u odredbama ovoga Statuta razumijeva se samo roditelj ili skrbnik
malodobnog učenika.
OBILJEŽJE
Članak 2.
Škola je srednjoškolska javna ustanova.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim brojem
subjekta upisa (MBS) 060172445 i zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
OSNIVAČ
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
Škola je pravni sljednik gimnazije „Ćiro Gamulin“, Split.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Naziv Škole je III. gimnazija.
Sjedište Škole je u Splitu, Matice hrvatske 11.
SADRŽAJ NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta.
Natpisna ploča uz puni naziv Škole obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika
Hrvatska.

PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
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. četiri pečata okruglog oblika, promjera 33 i 27 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole
3. dva štambilja četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 40 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-financijsko poslovanje i 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
Škola ima Dan škole.
Dan škole obilježava se 21. ožujka.

Članak 7.

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, te u postupku utvrđivanja
odgovornosti Škole za kaznena djela Školu zastupa predsjednik Školskog odbora ili osoba koju on
pisano opunomoći.
Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

DJELATNOST
Članak 9.
Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u programu prirodoslovno-matematičke
gimnazije. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne
spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa i prema propisima prema kojima ima javne ovlasti i
prema propisima prema kojima ima položaj tijela javne vlasti.
III. gimnazija imenovana je domaćinom Centra izvrsnosti iz matematike odlukom Župana Splitskodalmatinske županije, Klasa: 602-01/16-01/240, Urbroj: 2181/1-02-16-2 od 6. srpnja 2016. god.

RAD ŠKOLE
Članak 10.
Škola radi na temelju nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih
planova i programa i godišnjeg plana i programa rada.
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
Školski kurikulum temelji se na nacionalnom kurikulumu i nastavnom planu i programu.
Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća
roditelja Školski odbor najkasnije do 07. listopada tekuće 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 najkasnije do 07. listopada tekuće godine.
Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u
skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja
najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
RADNI TJEDAN
Članak 12.
Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s Godišnjim planom i
programom rada.
IZVOĐENJE NASTAVE I PROGRAMA
Članak 13.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu i
Školskom kurikulumu.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 14.
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.
Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu sa Pravilnikom o izvođenju izleta,
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti Škole.
RAZREDI I RAZREDNI ODJELI
Članak 15.
Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 16.
Za učenike koji u nekim od nastavnih premeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju
interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu, a za učenike kojima
je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, TE IZBORNI I FAKULTATIVNI PREDMETI
Članak 17.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa
učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom
rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće
godine za iduću školsku godinu te su oni obvezni tijekom cijele školske godine.
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja koji se mora
dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za
slijedeću školsku godinu. Učenik izborni premet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim
predmetom.
Predmeti koji se izvode fakultativno na temelju kurikuluma koji donosi Škola, obuhvaćaju nastavne
sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima Škole. Ako se učenik Škole
opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine.
Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno informirati roditelje i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 18.
Učeniku se može na njegov zahtjev priznati kao ispunjavanje školskih obveza rad u
izvanškolskim aktivnostima, ako su te aktivnosti u svezi sa Školskim kurikulumom.
O zahtjevu učenika odlučuje Nastavničko vijeće.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 19.
U svezi s obavljanjem djelatnosti i svojim interesima Škola surađuje sa susjednim školama,
drugim ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 20.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.
Rad knjižnice uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 21.
U Školi se ustrojavaju dvije službe:
- stručno-pedagoška.
- administrativno-tehnička.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno-obrazovanog rada s učenicima, aktivnostima u skladu sa 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 I ETIČKI KODEKS
Članak 22.
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.
Kućni red iz stavka 1. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju učenici i radnici u neposrednom
odgojno-obrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
Etički kodeks iz stavka 3. ovoga članka donosi Školski odbor nakon održane rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. ŠKOLSKA TIJELA
1. UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR
Članak 23.

Školom upravlja školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Nastavničko vijeće: dva člana iz reda nastavnika 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.

PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 24.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog 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 15 dana prije
isteka mandata Školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 25.
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana Školskog odobra.
Kod predlaganja kandidata za članove Školskog odbora, odnosno osobnog kandidiranja prema
stavcima 1. do 4. ovoga članka, predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća odnosno Vijeća
roditelja mora voditi računa 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. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da radnije nije razriješen članstva u
Školskom odboru ili da nije bio član Školskog odbora koji je raspušten.
POPIS KANDIDATA
Članak 26.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 25. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 27.
O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća glasuju tajno, a članovi
Vijeća roditelja glasuju javno.
Kod javnog glasovanja za člana je imenovan roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih
članova Vijeća roditelja.
Kod tajnog glasovanja za članove su imenovani nastavnici i stručni suradnici koji su dobili
najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća.
Ako dva ili više kandidata za člana Školskog odobora dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje
za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA

Članak 28.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 29.
Nakon imenovanja većine članova školskog odbora ravnatelj u roku do 15 dana saziva
konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajuću sjednicu do izbora
predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član Školskog odbora.
DNEVNI RED KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
Članak 30.
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 31.
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 32.
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 daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.
Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja Školski odbor,
- saziva sjednice Školskog odbora i predsjedava im,
- transparentno 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.
Na zamjenika predsjednika Školskog odbora primjenjuje se stavak 5. ovoga članka kada
zamjenjuje predsjednika.

RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 33.
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 član Školskog odfbora, 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 34.
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.
Članak 35.
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. – 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
RADNA TIJELA
Članak 36.
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.

SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 37.
Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu
suglasnost ako rad u povjernstvu 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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 38.

Školski odbor:
- donosi Statut i druge 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 svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog
odnosa u Školi u skladu sa zakonom,
- daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova
na projektu u skladu sa zakonom, daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu
radnog vremena obavlja poslove na projektu u skladu sa zakonom,
- na prijedlog ravnatelja odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti za kojeg 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 žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih
ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskimaktom određeno drukčije,
- donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan
nabave,
- osniva učeničke 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 iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna,
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju nepokretne imovine Škole bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog
Statuta,
- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole,
- predlaže statusne promjene,
- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole,
- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada,
- razmatra izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Škole,
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima
Škole.

SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 39.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Sjednice Školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Pisani pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3
dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom ili
telefonom.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Školskog odbora i na pisani zahtjev najmanje tri člana
Školskog odbora, ravnatelja, osnivača ili kada je uredu državne uprave predloženo raspuštanje
Školskog odbora.
Za slučaj spriječenosti predsjednika ili ako predsjednik odbije zakazati sjednicu, pripremu i
vođenje sjednice dužan je obaviti zamjenik predsjednika.
Ukoliko predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik odbiju zakazati sjednicu, a radi
se o potrebi hitnog odlučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano odvijanje redovite
djelatnosti, odnosno zakonitost rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati
ravnatelj.
Članak 40.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se
sazvati usmeno odnosno telefonski ili elektronskim putem.
Sjednica Školskog odbora može se u slučajevima iz stavka 1. ovog članka i održati elektronskim
putem.
U slučaju održavanja elektronske sjednice u pozivu 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 41.
Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog
odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog
odbora.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s
prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 42.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja
članova Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je 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.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice priopćuje učinak
odlučivanja.
Članak 43.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi radnik Škole kojem je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice
osigura predsjedavatelj.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada školskog odbora,
a sadrži:
redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja i
članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici, imena ostalih osoba nazočnih
na sjednici, potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za
pravovaljano odlučivanje, dnevni red, sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog
reda, rezultate glasovanja kod odlučivanja, vrijeme zaključivanja ili prekida
sjednice, oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika, potpis predsjedavatelja
sjednice i zapisničara.
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.
Zapisnik se obavezno dostavlja članovima Školskog odbora uz poziv i materijal za narednu
sjednicu.
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 6. ovoga članka, odluka Školskog odbora i ispravak unose
se kao dodatak zapisniku.
Nakon završetka postupka prema stavku 7. ovoga članka zapisnik se usvaja i
zaključuje, potpisuju ga predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
Zapisnici Školskog odbora se kategoriziraju i čuvaju u skladu s propisima koji se
odnose na zaštitu registraturnog i arhivskog gradiva.
Članak 44.
Školski odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga
akata iz svog djelokruga.
Članak 45.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove roditelja,
objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 46.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete sukladno zakonu.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost 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.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 47.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski odbor.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.
Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini trajanja
natječaja odlučuje Školski odbor.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj
mora ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok
u kojemu se primaju prijave na natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za
ravnatelja“, dokazi o ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu treba
dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te 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.
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.
NUŽNI UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 48.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne sljedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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. uvjete propisane 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 godina na
odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
POPIS ISPRAVA
Članak 49.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih 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.
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.
Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja, kandidat može priložiti i
dodatne kompetencije koje se vrednuju (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo
rada na projektima).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu
potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i
program rada za mandatno razdoblje.

RAZMATRANJE PRIJAVA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 50.
Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici Školskog odbora.
Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova urudžbiranja te
utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 49. ovoga Statuta.
Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati se
smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.
DODATNE KOMPETENCIJE
Članak 51.
Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se
na sjednici Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija iz :
1. poznavanja 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. iskustva 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.
Dodatne kompetencije iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s dostavljenim dokazima
kandidata koji su se prijavili na natječaj, Školski odbor vrednuje na slijedeći način:
1. poznavanje stranog jezika :1 bod ( ima dokaz o poznavanju stranog jezika)

0 bodova (nema dokaza o poznavanju stranog jezika)
1 bod (ima dokaz neovisno o razini)
0 bodova (nema dokaza)
3. iskustvo rada na projektima: 1 bod (ako ima priložen dokaz)
0 bodova (ako nema priložen dokaz).
2. osnovne digitalne vještine:

LISTA KANDIDATA
Članak 52.
Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kanididata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih
kompetencija Školski odbor utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i
dostavlja je Nastavničkom 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.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak
najveći broj bodova Nastavničkom 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 3. 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 5. ovoga 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.

SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA, PREDSTAVLJANJE
PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O STAJALIŠTU
Članak 53.
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 Nastavničkog vijeće, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i
odredbama ovog Statuta.
Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja
sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
Članovi Vijeća i radnici mogu na sjednici te Skupu radnika kandidatima postavljati
pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg
školstva i djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti
bilo koji podatak koji prema propisima ima obilježje diskriminacije.
Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko 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 7. ovoga članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih
je imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 54.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika.
Na sjednici Nastavničkog 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 prezimena kandidata i ovjeravaju
pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jedank broju članova nazočnih na
sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili
Skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su
utjecali na rezultate glasovanja.
Članak 55.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja,
odnosno Skup radnika donosi pisani zaključak iz članka 53. stavaka 7. i 8. ovoga
Statuta, o stajalištu Vijeća, odnosno Skupa radnika.
Zaključkom se:
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je promoviran za imenovanje na
funkciju
ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici Nastavničkog Vijeća i Skupa 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, a
dostavlja se predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice
Vijeća, odnosno Skupa radnika.
IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 56.
Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa
radnika, glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidat/i završe s
predstavljanjem programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor javnim
glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova, donosi odluku o
imenovanju ravnatelja Škole.
Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice Školskog
odbora. Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije
suglasnost za imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako
ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću.
Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i
ovog Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan
odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje
ravnatelja.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM
Članak 57.
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
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 58.
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 59.
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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je
kao imenovanom 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
dužnosti ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
vrijeme.

OVLASTI RAVNATELJA
Ravnatelj:

Članak 60.
- 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,
- surađuje s Nastavničkim vijećem kod predlaganja Školskog kurikuluma,
- 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 elektronsku maticu,
- 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,
- osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima,
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum do 15. listopada
tekuće godine,
- uz suglasnost Školskog odbora omogućava radnicima Škole obavljanje poslova
na projektima u skladu sa zakonom,

-

-

-

-

uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao
radnik Škole u obavljanju poslova na projektima u skladu sa zakonom,
rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere,
određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti,
izdaje nastavnicima 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,
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne
mature u Školi,
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,
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,
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 pokretne imovine te o investicijskim radovima do vrijednosti od
70.000,00 kuna,
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 liječnički
pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 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,
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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.
ODGOVORNOST RAVNATELJA

Članak 61.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i osnivaču.
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 62.
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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti,
- otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 63.
Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje
obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o
ustanovama:
- ako ravnatelj 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 ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne
izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
- 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 64.
Školski odbor može razriještiti 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
razriještiti ravnatelja.
Članak 65.
Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 63. stavak 2. točka 1. ovog Statuta s
ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku.
Članak 66.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku 63.
stavku 2. podstavku 3. i 4. ovog Statuta, prije donošenja odluke o razrješenju, zatražit će od
ravnatelja da se u roku od tri dana u pisanom obliku očituje o tim razlozima.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka iz prethodnog stavka,
članovi Školskog odbora odlučuju tajnim glasovanjem o razrješenju ravnatelja.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 63. stavku 2.
podstavku 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.

Članak 67.
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
63. ovoga Statuta.
Tužba se podnosi općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Škole u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.
NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 68.
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 valjanosti akta, tijelo čiji se akt preispituje, ne smije izvršiti odredbe
toga akta.
ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 69.
U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru škole
zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski odbor.
Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana Nastavničkog vijeća 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 Nastavničkog vijeća.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 70.
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:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

Članak 71.

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Članak 72.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko 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,
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
- sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole,
- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
- odlučuje o nagradama učenicima,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,,
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
- odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja za preispitivanje ocjene iz vladanja,
- ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine,
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave,
- predlaže imenovanje razrednika,
- analizira i provodi rezultate izvanjskog vrednovanja radi unapređenja kvalitete obavljanja
djelatnosti
škole,
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu ili
promjenom
obrazovnog programa,
- 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,
- 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,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i
Kućnog reda,
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNO VIJEĆE
Članak 73.
Razredno vijeće čine nastavnici 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,
- skrbi o usklađenosti dnevnih i tjednih pisanih ispita s pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju
učenika,
- surađuje s Vijećem učenika,
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja,
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ocjenu
učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNIK
Članak 74.
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 i Školskog kurikuluma u svom
razrednom
odjelu,
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije,
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika i ocjenu učenika iz vladanja,
- izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih
obveza,
- saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im,
- podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole,
- izvješćuje roditelje odnosno skrbnike na individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima o
postignutim rezultatima učenika u učenju i vladanju,
- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta,
- predlaže ocjenu učenika iz vladanja,
- priopćuje učeniku opći uspjeh,
- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
- obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.
V. RADNICI

RADNICI ŠKOLE
Članak 75.
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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 76.
Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati Etički kodeks
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.
Etički kodeks iz stavka 3. ovog članka donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
Nastavnici 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.

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 77.

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 ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pisano opunomoći.
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 78.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.
VI. UČENICI

UPIS UČENIKA
Članak 79.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s Odlukom o upisu.
NATJEČAJ
Članak 80.
Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim
pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema Odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 81.
U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje Školskog odbora,
a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA
OBRAZOVANJA
U ŠKOLI
Članak 82.
Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
- ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
- ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU

Članak 83.
O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi odlučuje
Nastavničko vijeće rješenjem.
Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 84.
Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovani program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj Školi.
O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
PROMJENA PROGRAMA
Članak 85.
Učenik može promijeniti upisani obrazovni program u istoj ili drugoj školi.
O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog programa odlučuje
Nastavničko vijeće.
Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 86.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema članku 84. i 85. ovoga Statuta, izvijestit će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.

PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 87.
Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine u
kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida
obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 88.
Učeniku prestaje status učenika u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje,

nije

- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada
položio državnu maturu,
- kada se ispiše iz Škole.
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred,
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Članak 89.
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 uvažavanje njegovog mišljenja,
- na pomoć drugih učenika Škole,
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i
općim aktima škole,
- čuvati udžbenike i druga obrazovana i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 90.
Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj i skrbnik.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana, a za koje nije
pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 92. ovoga Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana uzastopno
dokazuje se liječničkom potvrdom.
Članak 91.
Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati liječničkom
potvrdom ili 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 li 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 7 dana od povratka učenika na nastavu.
Članak 92.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog
najkasnije neposredno prije početka nastavnoga dana,

- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na dan
kada dijete treba izostati,,
- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka,
- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama članka 90., 91. i 92. ovog Statuta.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 93.
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.
Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se
učeniku mogu izreći pedagoške mjere.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 94.
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog
predmeta utvrđuje nastavnik 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 95.
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 Nastavničko vijeće po
nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati
učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog ne utvrdi prolazna ocjena,
učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u
nadnevcima koje odredi Nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Škole.
Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom nedovoljan (1),
a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje
popravnog ispita.
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.

POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Članak 96.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom učenika iz pojedinog
nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od dana završetka nastavne godine
podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje Nastavničko vijeće uz njihovu
suglasnost.
Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku od dva dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u
roku od dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka Nastavničkog vijeća o
ocjeni iz vladanja je konačna.
Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 98. do 102. ovoga Statuta.
Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
Članak 97.
Ispiti pred povjerenstvom su:
- po zahtjevu učenika ili roditelja koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog
nastavnog premeta na kraju nastavne godine,
- predmetni odnosno razredni ispit,
- popravni ispit.
ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 98.
Ispitno povjerenstvo iz članka 97. ovoga Statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik ili drugi predmetni nastavnik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva (sustručnjak ili nastavnik srodnog predmeta).
POLAGANJE ISPITA
Članak 99.
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
Nastavničko vijeće.
Ako se ispit provodi u pisanom obliku i usmeno, najprije se provodi pisani dio ispita a zatim
usmeni ispit.
Ukoliko učenik ne pristupi pisanom dijelu ispita smatra se da je odustao od ispita.
TRAJANJE ISPITA
Članak 100.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 101.
Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.
Tijekom pisanog dijela ispita mora biti nazočan jedan član ispitnog povjerenstva.

Ako je pisani dio ocijenjen ocjenom nedovoljan, učenik ima pravo polagati usmeni dio ispita.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju biti u skladu sa nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za određeni razred.
UTVRĐIVANJE OCJENE
Članak 102.
Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
Članovi povjerenstva utvrđuju ocjenu većinom glasova.
Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva učeniku neposredno priopćuje.
Ako je povjerenstvo iz članka 96. 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 103.
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 104.
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.
POPRAVNI ISPIT
Članak 105.
Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta
ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna
ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.

ROKOVI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA
Članak 106.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Članak 107.
Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena
povjerenstva je konačna.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.

PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 108.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije pohađao 20% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati
jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen, polaže predmetni 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.
ROKOVI PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 109.
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 110.
Učenik iz članka 108. stavka 1. ovoga Statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ispita,
podnosi Razrednom vijeću zahtjev za polaganje ispita, a učenik koji želi pristupiti polaganju
razrednog ispita podnosi Nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje razrednog ispita.
Kod rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Razredno vijeće, odnosno Nastavničko vijeće
utvrđuje i rokove polaganja ispita.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Razrednom vijeću, a izostao je s nastave više od 20% od ukupnog
godišnjeg fonda nastavnih sati kako je navedeno u članku 108. ovoga Statuta, razrednik obvezno saziva
Razredno vijeće na kojem svaki predmetni nastavnik analizira izostanke sa nastave svoga predmeta. Ukoliko
predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog predmeta u postotku utvrđenom u
članku 108. ovoga Statuta, te da neće moći biti ocijenjen, obvezno podnosi zahtjev Razrednom vijeću, za
upućivanje učenika na polaganje predmetnog ispita. Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta,
zahtjev Nastavničkom vijeću podnosi razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Razredno vijeće odnosno Nastavničko
vijeće na obrazloženi prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada
je riječ o razrednom ispitu.

DODATNI ROKOVI
Članak 111.
Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može na njegov zahtjev
odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita, najkasnije do početka iduće školske godine.
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 2. ovoga članka leži na podnositelju zahtjeva.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA

Članak 112.
Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o sportu, daroviti
učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja,
mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za
polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Nastavničko
vijeće.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 113.
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 114.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan
nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 115.
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 116.
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.
PREDLAGANJE I DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 117.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
Pohvale i nagrade iz članaka 115. i 116. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupno, razredu i
sl.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 118.

Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 119.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.
VI. PEDAGOŠKE MJERE

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 120.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i nasilničkog
ponašanja su:
• opomena (izriče razrednik),
• ukor (izriče Razredno vijeće),
• opomena pred isključenje (izriče Nastavničko vijeće),
• isključenje iz Škole (izriče ravnatelj).
Pedagoške mjere izriču se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u
upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz Škole izriče u upravnom postupku.
Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja
informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga
ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da se ne želi očitovati), odnosno
bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na
razgovor.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja- opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomenu pred isključenje učenik
odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju Škole u roku od 8 dana od dana izricanja
pedagoške mjere.
Članak 121.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga Nastavničkog
vijeća, prema kriterijima i na način propisanim odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Pedagoška mjera isključenja iz Škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka od blažih
pedagoških mjera.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka pedagoška mjera isključenja iz Škole može se izreći i bez prethodnog
izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo ponašanje.
Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole, Škola surađuje s Centrom za socijalnu skrb o
čemu brigu vodi stručna služba Škole.

Rješenje o isključenju učenika iz Škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili skrbniku u
pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
U rješenju o isključenju učenika iz Škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit.
Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz Škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika može izjaviti
žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 122.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa najduže do 8
dana.
O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim putem
izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA

RAZREDNI ODJEL
Članak 123.
Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika
razrednog odjela u Školi.
Za predsjednika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.
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.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 125.
Vijeće učenika:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interese 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,
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih,

- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 126.
Predsjednik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se raspravlja o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VIII. RODITELJI I SKRBNICI

STATUS RODITELJA
Članak 127.
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.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
Školska tijela obvezna su permanentno upoznavati roditelje i skrbnike 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 sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i
projektima i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja
škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
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.

OBVEZE RODITELJA
Članak 129.
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.
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,
- maturalnog plesa.

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 130.

U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 131.
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 132.
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
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 133.
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 134.
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 istim nazočnosti na skupovima.

X.

POSLOVNA TAJNA

STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 135.
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 136.
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 137.
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 138.
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:
- ispitanik dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih
svrha,
- 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,
- obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik
fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu,
- obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 139.
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 s drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti zajedničko
obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 140.
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 141.
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, zabilježit će se kao pisani zahtjev.

RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 142.
O zahtjevu korisnika iz članka 141. 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.
1. Škola će odbiti zahtjev korisnika:
- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama,
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog
interesa,
- ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije,
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
2. Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija
nalazi.
3. O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Članak 143.
Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacijama, 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 144.
Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju 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 145.
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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 146.
Nastavnici 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 147.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 148.
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.
Članak 149.
Polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Školski odbor.

UPORABA DOBITI
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.
NAMIRIVANJE GUBITAKA
Članak 151.
Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se
namiriti u skladu s odlukom osnivača.
XV. RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA

ŠKOLSKA VIJEĆA
Članak 152.
Nastavničko 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 153.
Sjednice Vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
- Nastavničkog vijeća- ravnatelj,
- Razrednog vijeća- razrednik,
- Vijeća roditelja- predsjednik Vijeća roditelja ili zamjenik predsjednika,
- 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.
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 154.
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. Članovi Vijeća glasuju
tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.
Glasove članova javno prebrojava predsjedavatelj sjednice.

ZAPISNIK SA SJEDNICA ŠKOLSKIH VIJEĆA
O radu Vijeća na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 155.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 156.
Rad Vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI

VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 157.
Opći akti Škole su:
- Statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 158.

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 jednostavnoj nabavi
- kućni red
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća
- pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
- pravilnik o radu s darovitim učenicima
- pravilnik o zapošljavanju
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 159.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE I PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 160.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.
Opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, ako zakonom ili pojedinom
aktom nije određen dulji 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.

PRAVO UVIDA U ODREDBE OPĆEG AKTA
Članak 161.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 140. ovoga
Statuta.
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 nakon donošenja, osim ako provođenje tih
akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog
roka.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 163.
Opći akti trebaju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta sukladno zakonskim odredbama.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih
akata koje nisu u suprotnost s ovim Statutom.
Članak 164.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole, Kl: 012-03/13-04/01, Urbr:
2181-169-13-05-01 od 1. 5. 2013.g., Izmjene i dopune Statuta Škole, Kl: 012-03/15-01/01, Urbr:
2181-169-15-01-01 od 16. 7. 2015.g., Izmjene i dopune Kl: 012-03/15-01/02, Urbr: 2181-169-1501-01 od 15. 7. 2016. g., te Dopuna Statuta Kl: 012-03/16-01/01, Urbr:2181-169-16-01-01 od 30.
8. 2016.g. .

KLASA: 012-03/19-01/01
UR.BROJ: 2181-169-19-05-01

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
_________________________________
Anastazija Pažanin, prof.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole ___________________, a stupio je na snagu
dana _______________.

RAVNATELJICA:
_______________________
Deana Bokšić, prof.

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
Srednje škole Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije, klasa: __________________ , urbroj: _______________ od
__________ na sjednici održanoj 12. ožujka 2019. donio je

S T A T U T
SREDNJE ŠKOLE BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ

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 Srednje škole Braća
Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj (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.
(3) Pod roditeljem ili skrbnikom u odredbama ovoga statuta razumijeva se samo roditelj ili
skrbnik malodobnog učenika.
OBILJEŽJE

Članak 2.

(1) Škola je srednjoškolska 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 županija Splitsko-dalmatinska.
(2) Škola je pravni sljednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje u poljoprivrednoprehrambenoj,šumarskoj i veterinarskoj djelatnosti.

NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj.

(2) Skraćeni naziv Škole je SŠ Braća Radić.
(3) Sjedište Škole je u Kaštel Štafiliću, Put poljoprivrednika 5.
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 štambilja četvrtastog oblika veličine 45 x 15 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika veličine 30 x 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) 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) Nadnevak Dana Škole određuje se 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 odgoj i obrazovanje učenika u programima poljoprivrede,
prehrane,veterine, šumarstva i gimnazije općeg i jezičnog smjera za zanimanja:
A) POLJOPRIVREDA: agrotehničar
poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
poljoprivredni gospodarstvenik
agroturistički tehničar
cvjećar
pomoćni cvjećar
pomoćni vrtlar
B) PREHRANA: prehrambeni tehničar
tehničar nutricionist
mesar
pekar
konditor
C) VETERINA: veterinarski tehničar
D) ŠUMARSTVO: šumarski tehničar
E) OPĆA GIMNAZIJA
F) JEZIČNA GIMNAZIJA
Srednje obrazovanje odraslih za zanimanja iz t.1. osim gimnazije, pomoćnog cvjećara te
pomoćnog vrtlara te prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje za lovca, rukovatelja
motornom pilom i ocjenjivača trofeja divljači
2. Škola organizira smještaj, prehranu i odgojno-obrazovni rad te kulturne i druge aktivnosti
u Učeničkom domu u sastavu škole.
Učenički dom, kategotiziran kao hostel, tijekom ljetnih mjeseci može primati na smještaj i
prehranu učeničke ekskurzije i grupe, kulturno-umjetnička društva i druge korisnike.
3. Škola ima zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i može stavljati u promet proizvode
koji su rezultat rada učenika.
4. uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva, uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja,
prerada i konzerviranje voća i povrća, proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih
proizvoda, proizvodnja pića, začina, gotove hrane i jela i mliječnih proizvoda.
5. proizvodnja sapuna i deterdženta te ostalih kemijskih proizvoda i proizvodnja eteričnih ulja.
6. djelatnost keteringa i ostale uslužne djelatnosti pripreme i posluživanja hrane
7. trgovina na malo na štandovima i tržnicama.
8. usluge informacijskog društva.
9. škola u svom sastavu ima ambulantu za male životinje u svrhu edukacije učenika
veterinarskog usmjerenja.
(2) Djelatnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(3) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa i 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 nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih planova i
programa 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 se prema prijedlogu nastavničkog 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 (šest) 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 i odgojnoobrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se od učenika istog razreda prema istovrsnim obrazovnim
programima.
(3) Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 16.
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.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 17.
(1) U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u
skladu sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom nastavnika i stručnih
suradnika.
(2) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
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 nastavničko 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.

UČENIČKI DOM
Članak 22.
Škola u svom sastavu ima učenički dom čija je djelatnost dio djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je
programski povezana.
Učenički dom ima voditelja doma i odgajateljsko vijeće.
Odgajateljsko vijeće čine svi odgajatelji koji rade u učeničkom domu.
Odgajateljsko vijeće:
- osniva odgojne skupine
- predlaže voditelje odgojnih skupina
- brine o organiziranju pomoći u učenju učenika
- surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima u svim pitanjima odgoja i obrazovanja
učenika
- brine o kvalitetnom smještaju i prehrani učenika
- sudjeluje u organiziranju odgojno-obrazovnog rada te kulturnih i drugih aktivnosti
učenika
- donosi kućni red i brine o njegovu provođenju
- izriče odgojne mjere
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom

ETIČKI KODEKS

Članak 23.
(1) Pravila ponašanja i etička načela temeljem kojih postupaju djelatnici Škole u neposrednom
odgojno-obrazovnom radu uređuje se etičkim kodeksom.
(2) Etički kodeks iz stavka 1. ovoga članka donosi školski odbor nakon održane rasprave na
nastavničkom 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
nastavničkom 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:
nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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 nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici nastavničkog 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 nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 nastavnik 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 nastavničkog vijeća, odnosno članovi
vijeća roditelja glasuju tajno sukladno članku 27. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog vijeća, odnosno članova vijeća
roditelja.
(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate
ponavlja.
(4) Glasove na glasačkim listićima iz stavka 2. i 3. ovoga članka transparentno prebrojava
predsjedatelj sjednice.
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
- transparentno 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
osnivaču

- 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.
ODGAĐANJE SJEDNICE
Članak 59.
(1) Sjednica će se odgoditi kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u
zakazano vrijeme.
(2) Sjednica će se odgoditi i kada se prije započinjanja sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan
potreban broj članova.
(3) Sjednicu odgađa 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 sa 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 tri 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.

IZVOD IZ ZAPISNIKA 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 član školskog odbora 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 (Gradski ured Grada Zagreba) 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.
Ravnatelj Škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja propisane
zakonom.
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) 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 nula do 17 na temelju privatnih ili
javnih isprava dostavljenih 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 nastavničkog 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, nastavničkog
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,
nastavničkog 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 vijeća odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje iz članka 84. stavka 4. ovog statuta 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 vijeća 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 te skupu radnika
kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja
djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole.
(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
transparentno 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 nastavničkog 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 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
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
- 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 nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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 70.000 kuna, a preko
70.000 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 nastavnika 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 nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana nastavničkog 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 nastavničkog 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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je
kao imenovanom 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 nastavnika 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:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće.

Članak 100.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 101.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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 nastavnika i stručnih suradnika
- analizira i provodi rezultate izvanjskog vrednovanja radi unapređenja kvalitete
obavljanja djelatnosti škole
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu ili
promjenom obrazovnog programa
- 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
- 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 nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta
ocjenu učenika prema prijedlogu nastavnika 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

-

V.

prati život i rad učenika izvan Škole
skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
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 nastavničkom 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.

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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 105.
(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Nastavnici 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.

Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 109.
(1) U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog
odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
NATJEČAJ I IZBOR KANDIDATA
Članak 110.
(1) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i
oglasnim pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE
RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 111.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
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.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 112.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 113.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovani program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj Školi.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nastavničko vijeće
PROMJENA PROGRAMA

Članak 114.
(1) Učenik može promijeniti upisani obrazovni program.
(2) O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog programa odlučuje
nastavničko vijeće.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 115.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema članku 113. i 114. ovoga statuta, izvijestit će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.
PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 116.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje nastavničko vijeće.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 117.
(1) Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 118.
(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 uvažavanje njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovana i nastavna sredstva i imovinu škole.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 119.
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenika dužni su
opravdati roditelj i 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 snastave prema
odobrenju:
- nastavnika s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- nastavničkog vijeća do 15 uzastopnih radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 120.
(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 malodobnim učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan
izvijestiti ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja (Gradski ured
Grada Zagreba), pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 121.
(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 nastavnik 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 122.
(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 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 nastavničko 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 123.
(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 122. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
STRUKTURA ISPITA
Članak 124.
(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
nastavničko vijeće.
TRAJANJE ISPITA
Članak 125.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 30 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 20 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 126.
(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 127.
(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 128.
(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom učenika iz
pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne
godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje nastavničko 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) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku do dva
dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Odluka nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 123. do 127. ovoga Statuta.
(6) Ocjena povjerenstva ne može biti manja od zaključene ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za
polaganje ispita.
KONAČNOST OCJENE
Članak 129.
(1) Ako je povjerenstvo iz članka 128. 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 130.
(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 131.
(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 132.
(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 133.
(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 134.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(3) Učenik može polagati do tri predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 135.
(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 133. stavku 2. ovoga statuta.
POLAGANJE ISPITA NAKON PRESTANKA RAZLOGA SPRIJEČENOSTI
Članak 136.
(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.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 137.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o sportu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko
vijeće.
ISPRAVE O USPJEHU

Članak 138.
(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 139.
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 140.

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 141.

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 142.

Pohvale i nagrade iz članaka 140. i 141. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 143.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 144.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 145.

(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 146.

(1) Pisana pohvala iz članka 144. i pisana isprava iz članka 145. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a
pisanu ispravu ravnatelj.
PEDAGOŠKE MJERE
Članak 147.
Zbog povreda dužnosti i neispunjavanja obveza, te nasilničkog ponašanja učenicima se
mogu izreći pedagoške mjere:
-

opomena
ukor
opomena pred isključenje
isključenje iz škole s pravom polaganja razrednog ispita

Članak 148.
Opomena se izriče zbog:
- ometanja odgojno-obrazovnog rada
- neopravdanog izostanka više od 0,5 ukupnog broja nastavnih sati
- pomaganja ili poticanja ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor
- poticanja drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja
- nedopuštenog korištenja informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnog rada
- onečišćavanja školskog prostora i okoliša
- kršenja odredbi kućnog reda
Članak 149.
Ukor se izriče zbog:
- ometanja odgojno obrazovnog rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje
izvođenje
- povrede dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina
i glasina o drugom radniku ili učeniku škole
- unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto
gdje se održava odgojno-obrazovni rad
- uništavanja školske imovine
- sudjelovanje u tučnjavi i drugim ponašanjima koja mogu ugroziti sigurnost samog
učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica
- neopravdanog izostanka više od 1% ukupnog broja nastavnih sati
- korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije
- klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugim mjestima gdje se održava
odgojno-obrazovni rad
- prisvajanje tuđih stvari
- ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera opomene
Članak 150.
Opomena pred isključenje izriče se zbog:
- izazivanja i poticanja nasilnog ponašanja
- krivotvorenja ispričnica ili ispitnih materijala
- neovlaštenog korištenja tuđih podataka za pristup elektroničkim bazanma podataka
škole bez njihove izmjene
- krađe tuđih stvari
- poticanje grupnog govora mržnje

-

uništavanja službene dokumentacije škole
prisiljavanja 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
neopravdanog izostanka više od 1,5 ukupnog fonda nastavnih sati
ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera ukora

Članak 151.
Isključenje iz škole izriče se zbog:
- krivotvorenja pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole
- objavljivanja materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju
povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe
- teške krađe, odnosno krađe počinjene na opasan ili drzak način, obijanjem,
provaljivanjem ili savladavanjem prepreka da se dođe do stvari
- ugrožavanja sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih
predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni
rad.
- nasilnog ponašanja koje rezultira teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za
drugu osobu
- neopravdanog izostanka više od 2% ukupnog fonda nastavnih sati
Članak 152
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
Članak 153.
Protiv izrečenih pedagoških mjera opomene, ukora i opomene pred isključenje učenik
ili roditelj/staratelj mogu podnijeti prigovor ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana
izricanja mjere.
Protiv pedagoške mjere isključenja iz škole učenik, odnosno roditelj/staratelj može
podnijeti žalbu Ministarstvu znanosti i obrazovanja u roku od 8 dana od dana izricanja.
Članak 154.
Pedagoški mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, opomene pred
isključenje nastavničko vijeće, a isključenje iz škole ravnatelj na temelju obavijesti
nastavničkog vijeća.
VII. RAZREDNI ODJEL I VIJEĆE UČENIKA
RAZREDNI ODJEL
Članak 155.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(2) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(3) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(4) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(5) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 156.
(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 157.
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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 158.
(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se raspravlja o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 159.
(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 sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i
projektima i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja
škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 160.
(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 161.
(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 162.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 163.
(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 164.
(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 165.
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

-

IX.

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.

JAVNOST RADA
OBILJEŽJE JAVNOSTI RADA

Članak 166.
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 167.
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 168.
(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 169.
(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 170.
(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 171.
(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.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 172.
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 173.
(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 174.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 164. 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 i 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 175.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacijama, 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 176.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju 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 177.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA

Članak 178.
(1) Nastavnici 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 179.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 180.
(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 181.
(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 182.
(1) Nastavničko 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 183.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
nastavničkog 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 184.
(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 185.
(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 186.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA

Članak 187.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 188.
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
- poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva završnog rada.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 189.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.

OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 190.
(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 ili pojedinom
aktom nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 191.
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 192.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 164. ovoga
statuta.

POJEDINAČNI AKTI
Članak 193.
(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 194.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 195.
(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

Anita Bujas, prof.
_________________________________

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) i 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, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.),
Školski odbor Elektrotehničke škole - Split, Teslina 2, Split, uz prethodnu suglasnost osnivača
Splitsko-dalmatinske
županije
(KLASA:_______________________;
URBROJ:
_______________________, od __________ godine, na sjednici održanoj ____________. godine,
donio je

STATUT
Elektrotehničke škole - Split
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo, zastupanje i
predstavljanje, ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, izricanje pedagoških
mjera, položaj, prava i obveze učenika, nastavnika i roditelja te druga pitanja od značenja za
djelatnost i poslovanje Elektrotehničke Škole - Split (u daljem tekstu: Škola).
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 ima status javne ustanove.
Kao pravna osoba upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta upisa broj MBS: 060171477 i u zajednički upisnik ustanova osnovnog i
srednjeg školstva u elektroničkom obliku – e-Matici ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Škola je pravni slijednik Tehničkog školskog centra “Mirko Dumanić” Split, osnovana odlukom
Skupštine općine Split, Rješenjem o osnivanju Elektrotehničke škole Split, Klasa: 021-05/9204/143, Ur.broj: 2181-01-01-92-10, od 17. rujna 1992.
Članak 3.
Osnivač Škole je Splitsko-dalmatinska županija.
II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST
Članak 4.
Naziv Škole glasi: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA - SPLIT.
Naziv Škole mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište, kao i na drugim objektima u
kojima obavlja svoju djelatnost.
Prije naziva Škole, na natpisnoj ploči obvezno mora biti istaknut grb i natpis „Republika Hrvatska“,
te natpis „Splitsko-dalmatinska županija“.
Članak 5.
Sjedište Škole je u Splitu, ul. Nikole Tesle 2.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi osnivač.
Članak 6.

Škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.
Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
- upise i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organiziranje i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovanog rada s učenicima i
vođenje odgovarajućih evidencija,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim
postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički
upisnik ustanova.
Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka ili drugim poslovima koje na temelju
zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika,
roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama
Zakona o općem upravnom postuku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i zakona kojima se uređuje djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.
Članak 7.
Škola obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja redovitih učenika za stjecanje srednje stručne
spreme, strukovnih kvalifikacija te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja, u području
rada elektrotehnike i računalstva za sljedeće obrazovne programe:
a) tehničar:
- elektrotehničar,
- tehničar za elektroenergetiku,
- tehničar za elektrostrojarstvo,
- tehničar za procesnu tehniku,
- tehničar za telekomunikacije,
- tehničar za računalstvo,
- tehničar za elektroniku,
- tehničar za radiokomunikaciju.
b) industrijski programi:
- elektromonter,
- elektromehaničar,
- telekomunikacijski monter,
- elektroničar.
c) obrtnički programi:
- elektroinstalater,
- autoelektričar,
- elektromehaničar,
- elektroničar-mehaničar.
Škola obavlja i djelatnost obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, strukovnih
kvalifikacija u području rada elektrotehnike za sljedeće obrazovne programe:
- elektrotehničar
- tehničar za elektroenergetiku

te programe usavršavanja za poslove:
- elektromonter-specijalist,
- elektromehaničar-specijalist.
Obrazovanje odraslih obuhvaća i programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja.
Uvjeti i načini izvođenja i stjecanja strukovnih kvalifikacija/zanimanja za polaznike obrazovanja
odraslih određuju se posebnim propisima koji reguliraju obrazovanje odraslih.
Članak 8.
Škola može mijenjati djelatnost odlukom Školskog odbora, uz prethodnu suglasnost osnivača i pod
uvjetima propisanim zakonom.
Članak 9.
Škola svoju obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada.
U cilju ostvarivanja obrazovanja koje je potrebito lokalnom i regionalnom okruženju uspostavlja
lokalna partnerstva i zajedno s partnerima izrađuje dio školskog strukovnog kurikuluma.
Članak 10.
Elektrotehnička škola - Split određena je za domaćina Centra izvrsnosti iz informatike u Splitskodalmatinskoj županiji, temeljem Odluke donesene od strane Župana Splitsko-dalmatinske županije,
dana 3. listopada 2018. godine, KLASA: 602-01/18-01/0175, URBROJ: 2181/1-08-01/01-18-0004.
Članak 11.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi 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 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 te njihove kurikulume ako nisu određeni
nacionalnim kurikulumom.
Školskim kurikulumom, koji se donosi na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, utvrđuju se dugoročni i kratkoročni plan i program Škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a naročito:
- strategija razvoja Škole,
- aktivnosti, 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.
Osim utvrđenih odrednica, Školskim kurikulumom mogu biti utvrđene i druge odrednice sukladno
kurikularnim dokumentima.

Da bi učenik mogao sudjelovati u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima,
programima i projektima koji nisu obvezni, o tome je prethodno potrebno informirati roditelje i
pribaviti njihovu pisanu suglasnost.
Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
Nastavničkog vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
Školski kurikulum Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije
do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
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 iz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.
Godišnjim planom i programom rada 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,
ukupne tjedne obveze nastavnika i stručnih suradnika,
planove rada ravnatelja, nastavnika 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 funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja
školske ustanove.

Godišnji plan i program rada Škola je obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama skladu s
propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka te ga dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja
najkasnije do 15. listopada tekuće godine elektroničkim putem.
III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ŠKOLE
Članak 12.
Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole koji organizira i vodi rad i poslovanje Škole te
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole, sukladno zakonu i Statutu Škole.
Odgovoran je za zakonitost rada Škole.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Članak 13.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje osoba
koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor, a koja ispunjava uvjete za
ravnatelja.
Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog samog ravnatelja, a ukoliko
ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Školski odbor dužan je utvrditi je li predložena osoba suglasna obavljati poslove ravnatelja kao
zamjenik.
Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja svojih
članova.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
IV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 14.
Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Škola donosi godišnji financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun.
Članak 15.
Sredstva za rad Škole osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna osnivača, prihoda
ostvarenih obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti i drugih izvora sukladno
zakonu.
Članak 16.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za obavljanje i
razvoj djelatnosti Škole, ako osnivač ne odluči drukčije.
Sredstva za rad Škole koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim planom i
Godišnjim planom i programom rada.
Članak 17.
Promet novčanih sredstava Škole obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa Škole.
Za obveze preuzete u pravnom prometu Škola odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 18.
Škola kao proračunski korisnik Splitsko-dalmatinske županije obavlja poslove izrade i izvršavanja
proračunskog računovodstva te druge zadaće u vezi sa zaduživanjem i upravljanjem imovinom koja
je u njezinoj nadležnosti.
Za planiranje i izvršavanje proračuna Škole odgovoran je ravnatelj Škole.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
Članak 19.
Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova radi pravodobnog i kvalitetnog ostvarivanja nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.
Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama i
interesima učenika te radi promicanja stručno-pedagoškog rada Škole.
Rad školske knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.

Poslove koji se obavljaju u Školi, kao i popis istih te mjerila za utvrđivanje broja izvršitelja i
količinu radnog vremena određeni su zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu.
Članak 20.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.
Trajanje polugodišta, zimski, proljetni i ljetni odmor utvrđuju se Kalendarom rada Škole koji je
sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole.
Kalendar rada Škole donosi se u skladu sa odlukom o početku i završetku nastave, broju radnih
dana i odmorima učenika za svaku školsku godinu, a koju propisuje nadležni ministar.
Članak 21.
Nastava u Školi izvodi se tijekom 5 radnih dana tjedno.
Iznimno, Škola može nastavu izvoditi tijekom 6 dana tjedno, ako to zahtijevaju prostorni,
organizacijski ili drugi uvjeti rada.
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti roditeljima, učenicima, osnivaču i
Uredu državne uprave.
Članak 22.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom, osim na
hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za
obratovanje.
Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj
skupini.
Razredni odjeli, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku školske
godine.
Godišnji i tjedni broj nastavnih sati propisuje se nastavnim planom i kurikulom, pritom ukupan broj
tjednih sati ne smije prelaziti 40.
U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo nadležno ministarstvo prema posebnom
zakonu.
Članak 23.
Škola može izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće
aktivnosti prema planu utvrđenim Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulom,
pod uvjetima i na način koji su propisani pravilnikom kojeg donosi nadležni ministar.
Članak 24.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za
učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes
za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.
Članak 25.
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
Samovrednovanje Škole provodi Povjerenstvo za kvalitetu.
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:

- planiranje i programiranje rada,
- poučavanje i podršku poučavanja,
- postignuća učenika, odnosno polaznika,
- materijalni uvjeti,
- ljudski potencijal,
- profesionalni razvoj zaposlenika,
- međuljudski odnosi u Školi,
- rukovođenje i upravljanje,
- suradnja s ostalim dionicima.
Provođenje samovrednovanja vrši se na temelju uputa o elementima i načinu provođenja
samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
Članak 26.
U radu i poslovanju Škola koristi:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojemu je uz rub
ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske
2. Pečat okruglog oblika, promjera 33 mm, koji sadrže naziv i sjedište Škole
Škola ima dva takva pečata, a svaki ima svoj broj
3. Pečat pravokutnog oblika, širine 15 mm i dužine 35 mm, na kojem je upisan 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.
Pečate iz stavka 1. toč. 2. i 3. ovoga članka Škola koristi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje.
O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.
Članak 27.
Škola ima Kućni red kojim se utvrđuju 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.
Kućni red donosi Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću
učenika.
Škola ima i Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti kojeg donosi
Školski odbor nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
VI. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 28.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor:
- imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra,
- razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama,
- određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja,
- donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole,

- donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
- donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole,
- donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo
izvršavanje,
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračuna na prijedlog ravnatelja Škole,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u svezi 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
projektima
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 specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti, u slučaju
sumnje da je radniku školske ustanove psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri da bi njegova
radna sposobnost mogla biti smanjena,
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
- samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o
investicijskim radovima u vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00 kuna,
- odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine i investicijskim radovima vrijednosti iznad 100.000, 00 kuna,
- odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju
nepokretne imovine bez obzira na njihovu vrijednost,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
- predlaže osnivaču statusne promjene,
- predlaže osnivaču mjere poslovne politike,
- razmatra rezultate obrazovnog rada,
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,
- donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Škole.
Članak 29.
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:
- Nastavničko vijeće - dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja - jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
- osnivač - tri člana.
Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 30.
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. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 31.
Dva člana Školskog odbora koje imenuje Nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih suradnika
biraju se na sjednici Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem.
Postupak izbora dva člana mora biti proveden najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog
odbora.
Sjednicu Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga kandidata imenuje se izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Član povjerenstva ne može biti kandidat za člana Školskog odbora.
Kandidate za članove Školskog odbora mogu predlagati svi nazočni na Nastavničkom vijeću.
Svaki nastavnik 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 nastavnik ili 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 prezimena.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
Glasački listić iz stavka 3. 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 s rednim brojem
Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 33.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Nastavničkog
vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.
Glasovanje je tajno.
Članak 34.
Predsjednik izbornog povjerenstva objašnjava način glasovanja, upisuje birače u birački popis
(popis svih nastavnika i stručnih suradnika Škole) i daje im glasačke listiće.
Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.
Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena do najviše dva
kandidata.
Glasački listići popunjeni suprotno stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.
Članak 35.
Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i formira
listu s redoslijedom kandidata prema broju dobivenih glasova.

U slučaju da više od dva kandidata dobiju jednaki najveći broj glasova, ponavlja se glasovanje u
drugom krugu samo za te kandidate.
Nakon što je izborno povjerenstvo utvrdilo koja dva kandidata imaju najveći broj glasova,
Nastavničko vijeće ih odlukom imenuje u Školski odbor.
Članak 36.
O izboru jednog člana Školskog odbora iz Vijeća roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji
na sjednici Vijeća roditelja.
Postupak predlaganja i imenovanja kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja mora biti
proveden najkasnije 15 dana prije isteka mandata Školskog odbora.
Kandidata za člana Školskog odbora iz Vijeća roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici
Vijeća roditelja.
Svaki član Vijeća roditelja može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka.
O kandidatima za Školski odbor Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, na način da se za
svakog kandidata pojedinačno glasuje dizanjem ruke.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Nakon izbora utvrđuje se jedan član kojeg će Vijeće roditelja imenovati u Školski odbor.
Jedan primjerak zapisnika o izboru kandidata za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja
dostavlja se ravnatelju Škole.
Mandat članu Školskog odbora iz Vijeća roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana kada je
prestalo školovanje njegovog djeteta u Školi.
Članak 37.
Prvu konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj najkasnije u roku od
15 dana nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
-

izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.

Do izbora predsjednika Školskog odbora sjednici predsjedava najstariji član Školskog odbora.
Predsjednika biraju članovi Školskog odbora između sebe javnim glasovanjem.
Svaki član Školskog odbora može za predsjednika predložiti jednog kandidata.
Ako je istaknuto više kandidata, glasuje se za svakog kandidata ponaosob.
Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog
broja članova Školskog odbora.
Izborom predsjednika konstituiran je Školski odbor.
Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj sjednice iz stavka 3. ovog članka
predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
Zamjenika predsjednika Školskog odbora bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana njegovog konstituiranja.
Članak 38.
Članovi Školskog odbora mogu odlučiti da izbor predsjednika i zamjenika predsjednika izvrše
tajnim glasovanjem, u kojem slučaju se glasovanje obavlja putem glasačkih listića.

Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora
Članak 39.
Sjednice Školskog odbora sazivaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Školskog odbora.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na pisani zahtjev najmanje tri člana Školskog odbora ili
osnivača.
Prijedlog dnevnog reda sastavlja predsjednik u suradnji s ravnateljem Škole.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti, predsjednika Školskog odbora zamjenjuje njegov
zamjenik.
Ukoliko su predsjednik Školskog odbora, odnosno njegov zamjenik spriječeni sazvati sjednicu ili
odbiju to učiniti, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja o pitanjima kojima se osigurava nesmetano
odvijanje redovite djelatnosti, odnosno zakonitost rada Škole, sjednicu Školskog odbora, saziva
ravnatelj.
U tom slučaju sjednicu vodi najstariji član Školskog odbora.
Članak 40.
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.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati i
održati usmeno, telefonskim putem odnosno elektronskim putem.
Članak 41.
Sjednica Školskog odbora može održati ako u njenom radu prisustvuje većina od ukupnog broja
članova Školskog odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole.
Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog
odbora, ako to zahtijeva problematika pojedine točke dnevnog reda.
Nakon utvrđivanja većine potrebne za rad, sjednica započinje usvajanjem dnevnog reda i u pravilu
verifikacijom zapisnika s prošle sjednice.
Članak 42.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su usvojene većinom glasova ukupnog broja članova
Školskog odbora.
Glasovanje na sjednici je javno, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom Školskog odbora
određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred imena osobe ili
prijedloga akta za koji glasuju.
Članak 43.
O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se može voditi pisano ili tonski snimati, ako za to postoje tehnički uvjeti.
Zapisnik vodi tajnik Škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.
Članak 44.

Sjednica Školskog odbora prekida se kada se broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog
za održavanje sjednice i u drugim opravdanim slučajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi donosi predsjedavatelj sjednice.
Nova sjednica Školskog odbora saziva se u skladu sa Statutom.
Članak 45.
Školski odbor može osnivati radne skupine ili povjerenstva za razmatranje pitanja i pripremanja
prijedloga akata iz svog djelokruga.
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.
Članak 46.
Odluke Školskog odbora koje su važne za rad i poslovanje Škole, objavljuju se na oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici Škole.
Članak 47.
Člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika te iz reda roditelja razrješuje se:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako ne dolazi na sjednice Školskog odbora ili svojim radom i ponašanjem nanosi štetu
Školi,
- ako članu izabranom iz reda Nastavničkog vijeća prestane radni odnos u Školi,
- ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u Školi najkasnije u
roku
od 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,
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Kada pojedinom članu Školskog odbora prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
O razrješenju odlučuje tijelo koje je imenovalo pojedinog člana.
Članak 48.
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mora
predložiti najmanje desetina članova Nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog
odbora iz reda roditelja mora predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.
U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka četverogodišnjeg razdoblja,
novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je
imenovan.
Ravnatelj
Članak 49.
Škola ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelj obavlja poslove:
- organizira i vodi poslovanje Škole,
- 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,
- predlaže Školskom odboru Statut i druge opće akte,
- predlaže Školskom odboru donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole, uz prethodno
mišljenje Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja,
- na prijedlog Nastavničkog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, predlaže
Školskom
odboru Školski kurikulum,
- osigurava dostupnost Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikuluma
učenicima
i roditeljima putem mrežnih stranica Škole,
- dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu znanosti i obrazovanja Godišnji plan i program
rada i Školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine,
- predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun i plan nabave,
- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
- provodi odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela ako nisu u
suprotnosti sa
zakonom,
- obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora i drugih tijela Škole za koje smatra da su
nezakonite,
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za provođenje popravnih ispita i povjerenstva za
provođenje upisa učenika u prve razrede u Školu,
- imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u
Školi,
- 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
ili fondovima Europske unije ako su sredstva za plaću osigurana iz
sredstava projekta ili fonda, u skladu sa zakonom,
- uz suglasnost Školskog odbora može u dijelu radnog vremena sudjelovati kao radnik Škole
u
obavljanju poslova na projektima ili fondovima Europske unije ako su
sredstva za plaću
osigurana iz sredstava projekta ili fonda, u skladu sa
zakonom,
- poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili
kršenja
obveza iz radnog odnosa,
- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole, te odgovara za njihovu
sigurnost,
- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama,
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu,
- predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- u okviru svoje nadležnosti, razmatra prijedloge Vijeća roditelja i pisano ga o tome
izvještava,
- odlučuje o prigovoru izjavljenom na izrečenu pedagošku mjeru opomena, ukor i opomena
pred

isključenje,
- rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,
- izvješćuje Ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja Školskog odbora,
- izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog
nadzora,
- saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,
- imenuje razrednike razrednih odjela,
- sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te
o investicijskim radovima do vrijednosti od 70.000,00 kuna,
- izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i Ured državne uprave u županiji o promjenama u
radu i
ustrojstvu Škole,
- podnosi Školskom odboru izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanja
Škole najmanje jednom godišnje,
- posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih
suradnika
te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
- imenuje povjerenstva za polaganje popravnog ispita,
- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama,
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje
izrijekom
zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole te
sukladno tome donosi potrebne odluke.
Članak 50.
Ravnatelj Škole mora ispunjavati nužne uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika 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 ili
d) položen stručni ispit za 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. uvjete propisane 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.
Članak 51.
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 postupku imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora koje je imenovalo, odnosno izabralo
Nastavničko 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.

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 uz obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja - ne
otvarati“, dokazi o ispunjavanju uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici i uputu za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim
propisima i druge bitne podatke u skladu sa zakonom i drugim propisima.
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 52.
Prijave kandidata na natječaj za ravnatelja Škole zaprimaju se i urudžbiraju neotvorene.
Prijave se otvaraju na sjednici Školskog odbora te se utvrđuje:
- je li prijava pravovremena i potpuna,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja.
Potom se utvrđuje lista kandidata koji se smatraju kandidatima za ravnatelja.
Ako je kandidat iz prethodnog stavka stekao dodatne kompetencije propisane zakonom, članovi
Školskog odbora nazočni na sjednici vrednuju te kompetencije prema dokumentaciji priloženoj uz
prijavu, na slijedeći način:
- poznavanje stranog jezika (engleski, njemački, francuski i talijanski jezik) - 1 bod za svaki
navedeni jezik,
- osnovne digitalne vještine - (MS Office -1 bod, ECDL - napredni - 2 boda),
- iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije - 1 bod za
sudjelovanje na ostvarenom projektu kao partner, 3 boda za sudjelovanje na ostvarenom
projektu kao nositelj projekta, za svaki pojedini projekt.
Članak 53.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog vrednovanjem Školski odbor utvrđuje listu dva
najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom
vijeću/zboru radnika Škole.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i
radničkom vijeću/zboru radnika Škole dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji
ostvaruju jednak broj bodova.
U slučaju da je prijavu na natječaj za ravnatelja dostavio samo jedan kandidat odnosno ako je
Školski odbor utvrdio da se samo jedan kandidat smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, u listi
kandidata za ravnatelja navodi se samo taj jedan kandidat.
Iznimno, od stavka 2. ovog članka, kada je jedan ili više kandidata koji su ostvarili jednak broj
bodova osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju
proceduru upućuje se lista u kojoj se navodi samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
U roku od osam dana od dana sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno
vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se sjednice Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika na kojima kandidati predstavljaju program rada za mandatno
razdoblje.

Članak 54.
Na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog vijeća/zbora radnika zauzimaju se
stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja Školskom odboru
u roku 3 dana od dana održavanja sjednica.
Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi jedan od članova Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća
kojeg Nastavničko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice.
Sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a zbor radnika član Školskog odbora
izabran od radničkog vijeća/zbora radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Vijeće roditelja, odnosno
radničko vijeće/zbor radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te radničkog vijeća/zbora 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 ime/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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog vijeća/zbora
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.
Kandidat za ravnatelja je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te radničkog vijeća/zbora radnika.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja sve dok jedan od
kandidata ne dobije veći broj glasova.
Ako se glasuje samo za jednog kandidata tada kandidat mora dobiti natpolovičnu večinu glasova u
odnosu na broj članova tijela Škole koje je glasovalo.
Članak 55.
Nakon dostavljenih zaključaka iz članka 54. ovog Statuta te nakon što kandidat/i završe s
predstavljanjem programa rada na sjednici Školskog odbora, Školski odbor većinom glasova
ukupnog broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja Škole.
Članovi Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i radničkog vijeća/zbora
radnika obvezni su zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski
odbor.
Za slučaj da član Školskog odbora iz prethodnog stavka ovog članka nije nazočan na sjednici
Školskog odbora na kojoj se odlučuje o izboru kandidata za ravnatelja, Školski odbor će pisani
zaključak tijela kojeg taj član predstavlja, smatrati kao glas za predloženog kandidata.
Za ravnatelja Škole izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu od ukupnog broja članova
Školskog odbora, u protivnom se natječaj ponavlja.
Natječajni postupak se ponavlja i u slučaju kada se provodi glasovanje samo o jednom kandidatu, a
isti nije dobio potrebnu većinu glasova.

Članak 56.
Odluka iz stavka 1. prethodnog članka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti nadležnog
ministra, a smatra se da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ukoliko ministar uskrati suglasnost za imenovanje predloženog kandidata za ravnatelja Škole,
Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisati novi natječaj.
Članak 57.
Ugovor o radu s imenovanim ravnateljem sklapa predsjednik Školskog odbora na određeno, puno
radno vrijeme, na rok od pet godina.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Škole, a koja u Školi ima sklopljen ugovor o radu
na neodređeno vrijeme za poslove nastavnika ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovat će
do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.
Osoba ih stavka 2. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila
u roku 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 2. 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 58.
Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u
drugim slučajevima kada Škola nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet za nastavnika ili
stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate prethodne
suglasnosti ministra nadležnog za obrazovanje, osoba kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti
imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja.
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 nastavnika, odnosno stručnog suradnika u Školi, na njezin će zahtjev ugovor o radu
mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja i upisuje se u sudski registar
nadležnog Trgovačkog suda.
Vršitelj dužnosti ravnatelja potpisuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja ili v.d. ravnatelja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole, a najdulje godinu dana.
Ista osoba može ponovno biti imenovana vršiteljem dužnosti ravnatelja.
Školski odbor može razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja u svakom trenutku i za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenovati drugog nastavnika ili stručnog suradnika.
Članak 59.

Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za
ravnatelja 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.
Članak 60.
Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
-

smrću,
istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
na kraju školske godine u kojoj je ravnatelj navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog
staža,
sporazumom ravnatelja i Škole,
dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti,
otkazom Škole.
Članak 61.

Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj krši
obveze iz ugovora o radu iz članka 57. ovog Statuta ili zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog
voditelja Škole te u slučajevima propisanim člankom 44. stavak 2. Zakona o ustanovama:
-

ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Škole, ili neosnovano ne izvršava
odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
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 i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za
razrješenje izvješćuje ministra nadležnog za obrazovanje.
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, ministar će razriješiti
ravnatelja.
Članak 62.
Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, prije donošenja odluke o razrješenju,
zatražit će od ravnatelja da se očituje o tim razlozima u roku od 15 dana u pisanom obliku.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje ili protekom roka za očitovanje ravnatelja
ako se ravnatelj nije očitovao, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja odlučit će članovi Školskog
odbora.
Članak 63.
Kada se ravnatelja razrješava zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. i 4. Zakona o
ustanovama, Škola će razriješenom 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 ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava samo
ako je podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o
radu.
Članak 64.
U slučaju razrješenja ravnatelja Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
nastavnika i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat
će natječaj za imenovanje ravnatelja.
VII. STRUČNA TIJELA
Članak 65.
Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
Nastavničko vijeće
Članak 66.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
- predlaže Školski kurikulum,
- sudjeluje u utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Škole, razreda i razrednih odjela,
- raspravlja o radu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada te predlaže mjere za unapređenje
odgojno-obrazovnog rada,
- po potrebi osniva stručno-savjetodavna tijela Škole koja nisu predviđena ovim Statutom,
- odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
- imenuje i razrješuje svoja dva predstavnika u Školski odbor,
- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole,
- 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,
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
- organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu,
- odlučuje o zahtjevu učenika koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja ili koji je
završio obrazovni program u trajanju od tri godine za stjecanje više razine kvalifikacije
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u Školu,
odnosno za promjenu obrazovnog programa,
- sudjeluje u dogovoru s ravnateljem o osnivanju stručnih vijeća i imenovanju njihovih
voditelja,

- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene iz vladanja,
- izriče pedagošku mjeru opomene pred isključenje te odlučuje o njenom ukidanju,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Škole i drugim aktima Škole.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.
Nastavničko vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova prisutnih članova,
javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.
U slučaju spriječenosti, ravnatelj ovlašćuje odnosno određuje nastavnika ili stručnog suradnika koji
će predsjedavati sjednici Nastavničkog vijeća u vrijeme njegove izočnosti.
Članak 67.
Razredno vijeće
Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće je stručno tijelo Škole koje:
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu
surađuje s razrednikom,
- brine o ostvarivanju nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma,
- utvrđuje raspored školskih zadaća,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razrednog odjela,
- predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
- utvrđuje ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika,
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ili razrednika
utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg
je odredio ravnatelj,
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Škole i drugim aktima Škole.
Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati pedagog ili ravnatelj Škole.
Stručna vijeća
Članak 68.
Škola ima stručna vijeća.
Stručno vijeće čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih
predmeta koje ima najmanje pet članova.
Članovi stručnog vijeća imenuju voditelja stručnog vijeća na jednu godinu.
Vijeće učenika
Članak 69.
U Školi se osniva Vijeće učenika.
Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela Škole.
Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i može biti ponovno izabran.
Radom Vijeća učenika Škole rukovodi predsjednik.
Učenici svakog razrednog odjela biraju svoga predstavnika u Vijeće učenika javnim glasovanjem.

Za predstavnika u Vijeće učenika mogu se izabrati učenici koji su u prethodnoj školskoj godini
imali uzorno vladanje i koji su odgovorno izvršavali svoje učeničke dužnosti.
Postupkom izbora rukovode razrednici razrednih odjela.
Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika organizira i do izbora predsjednika vodi pedagog.
Glasovanje za izbor predsjednika je javno.
Za predsjednika Vijeća učenika izabire se učenik koji je dobio najveći broj glasova prisutnih
članova.
Predstavnik Vijeća učenika može sudjelovati u radu tijela Škole kad se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Članak 70.
Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Školi, a osobito:
- promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika,
- daje prijedloge i raspravlja o prijedlogu Kućnog reda i Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno-obrazovne djelatnost
- predlaže kandidate za gradski i županijski savjet mladih,
- pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza,
- obavlja druge poslove određene drugim aktima Škole.
Članak 71.
Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.
U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluje stručni suradnik - pedagog, a mogu sudjelovati i
ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.
O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik.
Članak 72.
Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.
Djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se odlukom o
osnivanju tog tijela.
VIII. PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA
Status učenika

Članak 73.

Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
Status redovitog učenika ima učenik za vrijeme trajanja školovanja, a najdulje do kraja školske
godine u kojoj je polazio posljednji razred.
Članak 74.
Pravo upisa u prvi razred Škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod
jednakim uvjetima, u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi
ministar.
Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred propisuje ministar.
Natječaj za upis učenika u prvi razred Škole objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči
Škole, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.

Članak 75.
U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do navršenih 17 godina života.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do navršenih 18
godina života uz odobrenje Školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje
ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava
i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.
Članak 76.
Upis odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja, obavlja se na temelju odluke
Školskog odbora, putem natječaja koji se objavljuje sukladno Pravilnika o uvjetima i načinu
izvođenja srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 77.
Učenik gubi status redovitog učenika:
- na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
- kada se ispiše iz škole,
- kada se ne upiše u sljedeći razred u skladu s odredbama čl. 79. stavka 1. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa, a nije položio državnu maturu, odnosno nije izradio i obranio
završni rad.
Članak 78.
Iznimno, učeniku koji ne može završiti obrazovanje u redovnom roku može se produžiti status
redovitog učenika najviše za dvije godine.
O produženju statusa odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
Razlozi zbog kojih se učeniku može produžiti status redovitog učenika su:
- iznimne, socijalne ili obiteljske prilike učenika,
- bolest učenika,
- roditeljstvo učenika.
Kada učenik nastavlja obrazovanje nakon proteka roka duljeg od dvije godine kada mu je produžen
status redovnog učenika, potrebno je utvrditi je li se mijenjao kurikulum za stjecanje iste
kvalifikacije.
Ukoliko je kurikulum izmijenjen, ravnatelj će pribaviti mišljenje Agencije za strukovno
obrazovanje i prijedlog stručnog tijela Škole (razrednog vijeća – redovni učenik, odnosno
Povjerenstva – polaznici obrazovanja odraslih), na temelju kojih će donijeti odluku o uvjetima za
nastavak i stjecanje kvalifikacije učenika, odnosno polaznika.
Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program najkasnije do početka
drugog polugodišta.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se učenik preseli iz jednog mjesta u drugo, Škola će upisati
učenika i nakon kraja prvog polugodišta ukoliko se radi o istom obrazovnom programu.
Na zahtjev učenika, odnosno roditelja ili skrbnika, odluku o promjeni programa, odnosno odluku o
prelasku učenika iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi Nastavničko
vijeće, vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, uz
poštivanje propisanih pedagoških standarda.

Promjena programa i upis u Školu može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita,
a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te način i rokove polaganja ispita određuje
Nastavničko vijeće.
Članak 79.
Ako učenik prekine srednje obrazovanje, Škola ga može upisati ako od kraja školske godine u kojoj
je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više
od dvije školske godine, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Ako učenik iz stavka 1. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili dopunske
ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja
prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
Članak 80.
Uvjeti i načini nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije su propisani pravilnikom koji
donosi ministar.
Učenik koji je završio obrazovni program elektrotehničke struke u trajanju od tri godine može
nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga
učenika.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti obrazovanje na višu razinu kvalifikacije u roku od
dvije godine od dana završetka trogodišnjeg obrazovnog programa.
Obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda
srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi
najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik mogu predati pisani zahtjev za nastavak školovanja do 5. srpnja
tekuće školske godine.
Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem
razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće, na prijedlog povjerenstva
kojeg imenuje ravnatelj Škole.
O navedenom ravnatelj donosi rješenje u kojem se utvrđuje rok do kojeg mora položiti razlikovne
i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i druge pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.
Učenici kojima je određena obveza polaganja manjeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita
započinju s pohađanjem redovne nastave, s tim da su razlikovne i/ili dopunske ispite dužni položiti
do 31. ožujka tekuće školske godine.
Učenici kojima je određena obveza polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita u prvoj
školskoj godini polažu razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog pohađanja nastave te se za njih
organizira instruktivno-konzultativan odgojno-obrazovni rad, s tim da su razlikovne i/ili dopunske
ispite dužni položiti do 31. kolovoza tekuće školske godine.
Ispit iz jednog nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta i to dva puta pred predmetnim
nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom kojeg imenuje ravnatelj.
Prava i obveze učenika
Članak 81.
Učenici Škole imaju prava i obveze utvrđene Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona,
ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Prava učenika su:

- pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu,
- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,
- pravo na pomoć drugih učenika Škole,
- pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju i Školskom odboru,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi Kućnog reda,
- pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog rada.
Obveze su učenika:
- redovito pohađati obvezni dio nastavnog programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada
koje je izabrao,
- pridržavati se pravila Kućnog reda te izvršavati upute nastavnika, stručnih suradnika,
ravnatelja i drugih radnika Škole koje su u skladu s pravnim propisima i Kućnim redom,
- čuvati školsku imovinu, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih radnika Škole,
- pravodobno opravdavati izostanke i zakašnjenja.
Članak 82.
Učenik može biti zbog zdravstvenog stanja trajno ili privremeno oslobođen obveze pohađanja
nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti sadržaji nisu iz
osnovnih predmeta struke.
Odluku o oslobađanju obveze iz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na prijedlog
liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog
predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je
oslobođen.
Članak 83.
Redoviti učenici sa statusom 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.
Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća za
svakog učenika zasebno.
Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su sportaši u natjecateljskim kategorijama
sudjelovanje na sportskim natjecanjima i sportskim pripremama, na državnoj razini.
Učenici iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema posebnom
nastavnom programu kojeg donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Članak 84.
Tijekom srednjeg obrazovanja redovni učenik može najviše dva puta upisati isti razred.
Učenik pravo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti najviše dva puta tijekom srednjeg
obrazovanja.
Iznimno, sukladno propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje, učenik može svaki razred
upisati dva puta.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može upisati
isti razred i više od dva puta, uz suglasnost nadležnog ministra.
Izostanci učenika

Članak 85.
Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu, ne izvršava druge školske obveze ili je prestane
pohađati, a o razlozima izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik će zatražiti od roditelja ili
skrbnika objašnjenje o razlozima neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama
članka 86. i 87. ovog Statuta.
Članak 86.
Učenici su dužni izostanke s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada opravdati
liječničkom potvrdom ili odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge pravne
osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je
učenik uključen zbog pružanja pomoći li 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 7 dana
od početka izostanka.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana, a za
koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno članku 87. ovoga Statuta.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana
uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Članak 87.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može odobriti:
- nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, temeljem usmenog/pismenog zahtjeva
iskazanog najkasnije do početka nastavnoga dana,
- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima, na dan
kada dijete treba izostati,
- ravnatelj za izostanak do 7 uzastopnih radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva podnesenog
najkasnije 3 dana prije izostanka,
- Nastavničko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana, temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 5 dana prije izostanka.
Ispiti
1. Predmetni ili razredni ispit

Članak 88.
Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili
više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.
Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
-

bolest u trajanju duljem od 60 dana neprekidno, odnosno 90 dana s prekidima,
obavljanje vojnih i drugih propisanih obveza,
razna sportska natjecanja vrhunskih sportaša ili nastupi istaknutih umjetnika,
drugi opravdani izostanak učenika, kojeg je prethodno odobrilo Nastavničko vijeće,
isključenje učenika iz Škole.

Učenik iz stavka 1. ovog članka podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, putem protokola, a
opravdanost svog zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne zdravstvene ustanove, kada su razlozi
utvrđeni u stavku 2. podst. 1. te potvrdama nadležnih ustanova kada su u pitanju razlozi iz podst. 2.
i 3. stavka 2. ovoga članka.
Ukoliko učenik ne podnese zahtjev Nastavničkom vijeću, a izostao je dulje od 60 dana neprekidno,
odnosno 90 dana s prekidima, kako je navedeno u stavku 2. podst. 1. ovoga članka, razrednik
obvezno saziva Razredno vijeće na kojem svaki predmetni nastavnik analizira izostanke s nastave
svoga predmeta.
Ukoliko predmetni nastavnik ustanovi da je učenik izostao s nastave njegovog predmeta 30% ili
više nastavnih sati od ukupnog broja sati propisanih važećim nastavnim planom i programom,
odnosno da neće moći biti ocijenjen, podnosi zahtjev Nastavničkom vijeću, za upućivanje učenika
na polaganje predmetnog ispita.
Kada učenik ne može biti ocijenjen iz svih predmeta, zahtjev Nastavničkom vijeću podnosi
razrednik za upućivanje učenika na polaganje razrednog ispita.
Odluku o upućivanju na predmetni ispit ili razredni ispit donosi Nastavničko vijeće, na obrazloženi
prijedlog predmetnog nastavnika kada je riječ o predmetnom ispitu ili razrednika kada je riječ o
razrednom ispitu.
Članak 89.
Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i daroviti učenici
koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedo svladavaju još jedan obrazovni
program.
Članak 90.
Učenik kojemu je izrečena pedagoška mjera isključenja iz Škole s pravom polaganja razrednog
ispita, razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
Članak 91.
Predmetni ili razredni ispit polaže se u jednom ispitnom roku, u pravilu 15 dana prije završetka
nastavne godine.
Razredni ispit za svakog učenika pojedinačno može trajati najdulje 15 dana.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Vrijeme polaganja određuje ravnatelj.
Ukoliko postoje opravdani razlozi koji onemogućavaju polaganje u roku iz stavka 1. ovoga članka,
Nastavničko vijeće odredit će naknadno vrijeme polaganja uvažavajući te razloge.
Učenik koji na razrednom ispitu ne položi najviše dva predmeta upućuje se na dopunski rad.
Učenik koji nije položio predmetni ispit iz najviše dva predmeta upućuje se na dopunski rad, pod
uvjetom da iz svih ostalih predmeta ima zaključenu prolaznu ocjenu.
Članak 92.
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz predmetnog ispita ima pravo, u
roku od dva dana od zaključene ocjene podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita
pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 2. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Razredni ispit polaže se pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje ravnatelj, a čine ga:
predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.

U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan, članovi Povjerenstva za razredni ispit
mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.
Povjerenstvo donosi ocjenu većinom glasova, a član Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima
pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 93.
Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi predmetnom ili
razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti
zbog kojih nije pristupio ispitu.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge zbog kojih nije pristupio polaganju
ispita iz stavka 1. ovog članka.
O opravdanosti zahtijeva odlučuje Nastavničko vijeće na temelju priložene dokumentacije.

2. Ispit pred Povjerenstvom
Članak 94.
Zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet, uspjeh učenika i ocjena iz vladanja utvrđuju se javno u
razrednom odjelu odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.
U slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta, odnosno razrednika,
ocjenu utvrđuje razredno vijeće na prijedlog nastavnika ili stručnog suradnika kojeg odredi
ravnatelj.
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 Nastavničkom vijeću radi
polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva
dana od završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja
ocjene.
Odluka Nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
Članak 95.
Povjerenstvo iz članka 94. stavka 3. ovoga Statuta ima tri člana, koje određuje Nastavničko vijeće,
a čine ga:
- predmetni nastavnik (ispitivač),
- nastavnik istog ili srodnog predmeta (član Povjerenstva),
- razrednik (predsjednik).

U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano, članovi Povjerenstva mogu biti i drugi članovi
Razrednog vijeća.
Članovi Povjerenstva ocjenu donose većinom glasova.
Član Povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u
zapisnik.
O ispitu pred Povjerenstvom vodi se zapisnik u koji se unose sva pitanja zadana učeniku, ocjena za
svako pitanje i konačna ocjena ispita.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Ako Povjerenstvo utvrdi učeniku ocjenu nedovoljan te učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz
najviše dvaju nastavnih predmeta, upućuje ga se na dopunski nastavni rad.
Dopunski nastavni rad
Članak 96.
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta,
Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad
koji je učenik dužan pohađati.
Ako je učenik na kraju nastavne godine ocijenjen nedovoljnom ocjenom iz radioničkih vježbi ili iz
predmeta koji zahtijevaju svladavanje nastavnih vježbi, dužan je uspješno odraditi iste tijekom
dopunskog nastavnog rada, a najkasnije do početka popravnog roka.
Trajanje dopunskog nastavnog rada utvrđuje Nastavničko vijeće po nastavnim predmetima.
Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje
prolaznu ocjenu.
S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na
zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
Ako je učenik neopravdano izostao s vježbi, nadoknadit će troškove ponovnog organiziranja i
izvođenja propuštenih laboratorijskih ili radioničkih vježbi, prema troškovniku kojeg izradi
ravnatelj za pojedini slučaj.
3. Popravni ispit

Članak 97.
Redoviti učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva nastavna predmeta ocjenom
nedovoljan, a kojemu nakon dopunskog nastavnog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se
na polaganje popravnog ispita.
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.
Članak 98.

Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a čine ga: predmetni
nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.
U slučaju da u Školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik
istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan, članovi Ispitnog povjerenstva za
popravni ispit mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
Članak 99.
Učenik koji nije mogao pristupiti popravnom ispitu iz opravdanih razloga, obvezan je najkasnije do
početka održavanja ispita pisanim putem izvijestiti o razlozima spriječenosti.
Učenik, roditelj ili skrbnik učenika dužan je dokazati razloge zbog kojih učenik nije pristupio
ispitu.
O opravdanosti razloga odlučuje Nastavničko vijeće na temelju dokumentacije, koju je učenik,
roditelj ili skrbnik učenika dužan dostaviti u što kraćem roku.
Nastavničko vijeće će utvrditi da je učenik iskoristio rok za polaganje popravnog ispita i ocjeniti će
ga ocjenom nedovoljan ako:
- učenik nije pristupio popravnom ispitu, a nije pravovremeno izvijestio Školu,
- razlog izostanka nije opravdan.
Novi rok polaganja popravnog ispita određuje ravnatelj vodeći računa da to u pravilu bude do
završetka tekuće školske godine.
Članak 100.
Ispit se, u pravilu, sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta, a usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi Povjerenstva.
Ocjena ispita se donosi većinom glasova, a član Povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima
pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Donesenu ocjenu predsjednik Povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.
Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 101.
Učenik koji nije položio popravni ispit upućuje se na ponavljanje razreda, ukoliko se ne utvrdi da
gubi status učenika.
Učeniku koji položi popravni ispit, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
4. Razlikovni ili dopunski ispiti

Članak 102.
Razlikovne i dopunske ispite polažu:

- učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa koji se
sadržajem i opsegom razlikuje,
- učenici koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenici koji su završili obrazovni
program u trajanju od tri godine, a koji žele, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu
kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita,
- učenici koji polažu prekvalifikacije,
- učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.
Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje Nastavničko
vijeće, osim za učenike iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju nadležnog ministarstva.
Temeljem odluke Nastavničkog vijeća ravnatelj Škole izdaje rješenje svakom učeniku pojedinačno.
U rješenju se navode predmeti iz kojih učenik polaže dopunske, odnosno razlikovne ispite te
rokove do kojih je učenik obvezan položiti navedene ispite.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Pedagoške mjere
Članak 103.
Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja izriču se
sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Pohvale i nagrade
Članak 104.
Učenici, razredni odjeli i obrazovne skupine koje se ističu u učenju, vladanju te aktivnostima u
Školi i izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručna tijela Škole, Školski odbor te fizičke
i pravne osobe izvan Škole.
Članak 105.
Pohvale su:
- usmene pohvale - objavljene na sjednici stručnih tijela, školskim svečanim skupovima,
svečanostima povodom završetka školske godine i sl.,
- pisane pohvale - pohvalnice, povelje, priznanja i sl.
Nagrade mogu biti:
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.,
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.,
- sportski rekviziti, alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti,
- novčane nagrade,
- jednodnevni ili višednevni izleti.
Članak 106.

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje
Nastavničko vijeće.
IX. PRAVA I OBVEZE RODITELJA
Članak 107.
Roditelj učenika ima pravo i obvezu sudjelovati u njegovom obrazovanju i biti redovito obaviješten
o njegovim postignućima.
Roditelj učenika je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava obveze te izostanke učenika
pravodobno opravdavati.
Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz stavka 2. ovog članka Škola mu je dužna uputiti pisani
poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima Škole.
Ako roditelj učestalo zanemaruje obveze iz stavka 2. ovog članka, Škola je dužna o tome
obavijestiti ured državne uprave i nadležnu ustanovu socijalne skrbi.
Vijeće roditelja
Članak 108.
U Školi se osniva Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela Škole.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju na roditeljskom sastanku između sebe jednog
predstavnika u Vijeće roditelja javnim glasovanjem.
Za člana Vijeća roditelja bira se predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
roditelja.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
Članak 109.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća.
Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.
Predsjednik Vijeća bira se javnim glasovanjem.
Za predsjednika je izabran član Vijeća koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova Vijeća.
Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je određen za
predsjednika.
Članak 110.
Mandat članova Vijeća roditelja traje dok traje status redovitih učenika njihove djece u Školi.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako njegovom djetetu prestane status redovitog učenika Škole,
- ako tako odluče roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način
utvrđen člankom 108. ovoga Statuta.
Početkom školske godine članstvo u Vijeću roditelja popunjava se predstavnicima roditelja učenika
prvih razreda.
Članak 111.

Vijeće radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik.
Odluke se donose javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova Vijeća, osim ako je
zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Članak 112.
Vijeće roditelja:
- daje mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole,
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji Školskog kurikuluma i godišnjeg plana i
programa rada Škole,
- imenuje i razrješuje svog predstavnika u Školski odbor,
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole,
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom Škole,
- predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti i Kućnog reda,
- raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
X. RADNICI ŠKOLE
Članak 113.
Radnici Škole su osobe koje u Školi imaju zasnovan radni odnos, a koje sudjeluju u odgojnoobrazovnom radu s učenicima, kao i druge osobe potrebne za rad Škole.
Članak 114.
Radni odnos se zasniva i prestaje sukladno zakonskim odredbama, propisima donesenim na temelju
zakona, kolektivnom ugovoru i općim aktima Škole.
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima,
aktima Škole, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom rada
Škole.

XI. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 115.
Utemeljenje
sindikata
u
Školi
je
slobodno.
Škola je dužna osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnom ugovoru i sporazumima koje je sklopila.
Članak 116.
U Školi radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o
postupku izbora radničkog vijeća.

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 pravo 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 s odredbama Zakona o radu i Pravilnika iz stavka
1. ovog članka.
Članak 117.
Skup radnika čine svi radnici Škole.
Skup radnika saziva radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem.
Skup radnika obvezno se saziva u postupku izbora i imenovanja ravnatelja.
Skup radnika iz stavka 3. 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 prisutnih radnika, javnim
glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog Statuta određeno drukčije.
XII. JAVNOST RADA
Članak 118.
Rad Škole je javan.
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.
XIII. POSLOVNA TAJNA
Članak 119.
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 120.
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.

XIV. ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 121.
Radnici Škole dužni su voditi brigu o očuvanju okoliša Škole.
Škola u izvođenju odgojno-obrazovnih programa posebnu pozornost posvećuje odgoju učenika za
čuvanje i zaštitu okoliša.
XV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE
Članak 122.
Opći akti Škole su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz
djelatnosti Škole.
Članak 123.
Pored Statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o obrazovanju odraslih,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Kućni red,
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnost i
- druge opće akte Škole koje donosi Školski odbor sukladno zakonu, propisima donesenim na
temelju zakona i ovim Statutom.
Članak 124.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči.
Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči, osim ako pojedinim
aktom nije određen kraći rok.
Članak 125.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
ovlaštena tijela sukladno zakonu i ovom Statutu.
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.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 126.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Elektrotehničke škole Split (Klasa:
012-03/16-01/02, Ur.broj: 2181-26-16-03-1, od 2. studenog 2016. godine) i Izmjene i dopune

Statuta Elektrotehničke škole Split (Klasa: 012-03/17-01/01, Ur.broj: 2181-26-18-03-02, od
20.travnja 2018. godine).
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.
KLASA: 012-03/19-01/01
URBROJ: 2181-26-19-03-01
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Dušan Vuletć, dipl. teolog
Na ovaj Statut osnivač je dao suglasnost: KLASA___________________________, URBROJ:
_______________________ od __________ godine.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Škole dana _____________ godine te je
tim danom stupio na snagu.

RAVNATELJ:
mr.sc. Igor Radanović

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-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)
Školski odbor Gimazije Dinka Šimunovića u Sinju uz prethodnu suglasnost osnivača, Splitskodalmatinske županije (KLASA: URBROJ od _____ 2019.) na sjednici održanoj _______2019.
godine donio je :

STATUT
- PRIJEDLOG I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(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 Gimnazije Dinka Šimunovića u
Sinju (dalje u tekstu: Škola).
(2) Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i
odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 2.
(1) 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) .
(2) Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.
Članak 3.
(1) Osnivač Škole je Splitsko – dalmatinska županija.
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju.
(2) Sjedište Škole je u Sinju, Dinka Šimunovića 10.
(3) Puni naziv Škola ističe na zgradi u kojoj je njezino sjedište.
Članak 5.
(1) 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. dva pečata broj 1, okruglog oblika, promjera 30 mm, koji sadrže naziv i sjedište Škole
3. pečat broj 2, okruglog oblika, promjera 30mm, koji sadrže naziv i sjedište Škole
4. Štambilj četvrtastog oblika, širine 50mm, dužine 70mm, na kojem je upisan naziv Škole te
oznake i tekst sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.
(2) Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i
akti koje Škola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
(3) Pečati iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka služi za redovito administrativno-financijsko
poslovanje Škole.
(4) Štambilj se upotrebljava za svakodnevno poslovanje Škole.
(5) broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje Škole
Članak 6.
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.
(2) Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar.
(3) Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojima se uređuju
obvezni odnosi.
(4) Ravnatelj Škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.

(5) U slučaju sudskog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik Školskog odbora ili
osoba koju on pisano opunomoći.

Članak 7.
(1) U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje
osoba koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Školski odbor.
(2) Školski odbor određuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na prijedlog ravnatelja, a ukoliko
ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog, na prijedlog Školskog odbora.
(3) Školski odbor će za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana Nastavničkog vijeća
koji nije član Školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.
(4) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije
se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje ravnatelja.
(6) Školski odbor određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
svojih članova.
(7) Odluka o imenovanju zamjenika stavlja se na oglasnu ploču u roku od tri (3) dana od dana
donošenja..

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 8.
(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.
(2) Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje školske spreme,
te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Članak 9.
(1) Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba.
(2) 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 srednjeg školstva te drugim posebnim propisima.
Članak 10.
(1) Odluku o promjeni djelatnosti donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škole
Članak 11.

(2) Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i
programa i školskog kurikuluma.
(3) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.
(4) 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 nastavnika i stručnih
suradnika, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog usavršavanja i
osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole.
(5) 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 12.
(1) 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.
(2) Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog
ravnatelja i Nastavničkog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja.
(3) 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 13.
(1) 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 srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
(2) Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima i
osnivaču.
Članak 14.
(1) 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.
(2) Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
(3) U Školi se mogu koristiti samo udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Članak 15.
(1) U Školi se organiziraju izvannastavne aktivnosti učenika radi zadovoljavanja različitih
interesa i potreba učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se godišnjim planom i programom rada Škole i školskim
kurikulumom, a temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.

(3) 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 16.
(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.

Suradnja Škole
Članak 17.
(1) U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja te obavljanju djelatnosti Škola surađuje s drugim
Školama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
(2) 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 18.
(1) U Školi se mogu osnivati učenički klubovi i društva u skladu s posebnim propisima.
Izleti i ekskurzije

Članak 19.
(2) Škola može izvoditi izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti prema
planu utvrđenom godišnjim planom i programom rada te školskim kurikulumom.
(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti u funkciji ostvarivanja školskog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih Zakonom.
(4) 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 20.
(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 21.
(1) U Školi se ustrojavaju dvije službe:
- stručno-pedagoška
- 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
Članak 22.
(1)Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Kućnim redom koji donosi Školski odbor nakon
rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
(2)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
(3)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 23.
(1)Školski odbor donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u
Školi nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM
Školski odbor
Članak 24.
(1) Školom upravlja Školski odbor.
(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 :
Nastavničko vijeća dva člana iz reda nastavnika i stručnih
suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije
radnik Škole,
osnivač tri člana.

Zapreke za članstvo u školskom odboru
Članak 25.
(1) 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 nastavnika i stručnih suradnika

Članak 26.

(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika mogu
predlagati svi nazočni na nastavničkom vijeću.
(2) Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu.
(3) Za članove Školskog odbora predlaže se više kandidata nego što se bira.
(4) Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 27.

(1) Na sjednici nastavničkog vijeća na kojoj će biti predlagani kandidati iz reda nastavnika i stručnih
suradnika imenuje se izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje čini predsjednik
i dva člana.
(2) Članovi povjerenstva ne mogu biti osobe koje su kandidati za člana školskog odbora.
(3) O provođenju izbora povjerenstvo vodi zapisnik. Zapisnik se prilaže zapisniku sa sjednice
nastavničkog vijeća i čini njegov sastavni dio.

Članak 28.
(1) Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.
Članak 29.
(1)Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće.
(2)Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.
(3)Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika
i stručnih suradnika Škole
2. prezimena i imena predloženih kandidata
3. broj kandidata koji se biraju u Školski odbor
(4)Ispred prezimena i imena svakog kandidata upisuje se redni broj.
Članak 30.
(1)Glasovanje je tajno.
(2)Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća.
(3)Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

(4) Povjerenstvo prije početka glasovanja utvrđuje i izrađuje glasački popis, evidentira radnika koji je
pristupio glasovanju, daje mu glasački listić i objašnjava način glasovanja.
(5) Glasač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena dvaju kandidata.
(6) 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.

(7) Ako je glasač zaokružio broj ispred jednog kandidata, glasački listić je važeći.

Članak 31.

(1) Nakon završetka glasovanja povjerenstvo utvrđuje rezultat glasovanja s imenima kandidata
prema broju dobivenih glasova.
(2) Nastavničko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti. Nastavničko vijeće odbit će listu ako osnovano
posumnja da je tijekom izbora bilo povrede postupka ili propusta povjerenstva.
(3) Kad Nastavničko vijeće prihvati listu rezultati izbora objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
(4) Imenovani nastavnici i stručni suradnici za članove školskog odbora su kandidati koji su dobili
najveći broj glasova.
(5) Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja sve dok jedan od
kandidata ne dobije veći broj glasova.
(6) Nakon izbora utvrđuju se dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika koje će Nastavničko
vijeće odlukom imenovati u Školski odbor.

Izbor članova Školskog odbora iz reda roditelja
Članak 32.
(1)Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u
Školski odbor.
Članak 33.
(1)izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju
roditelji na sjednici Vijeća roditelja.

(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član vijeća roditelja
nazočan na sjednici vijeća roditelja.

(3)Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja
istodobno i radnik Škole.
(4)Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
(5)Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog člana Školskog odbora.
(6) 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.

(7)Nakon izbora utvrđuje se jedan član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja odlukom
imenovati u Školski odbor.
Članak 34.

(1) O radu sjednice vijeća roditelja i imenovanju roditelja za člana školskog odbora vodi se zapisnik.

Članak 35.

(1) Zapisnik sa sjednice Nastavničkog 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.

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Članak 36.
(1)Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
(2)Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora
predsjednika.

Članak 37.
(1)Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
➢ izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
➢ izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Članak 38.

(1) Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a
mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.
(2) 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.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
Članak 39.
(1)Za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član
Školskog odbora.
(2)Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na četiri godine.
(3)kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog
odbora glasuju javno dizanjem ruku.
(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 predaje
predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.
Članak 40.
-

(1)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 41.
(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 42.
(1)Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
(2)Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
(3)Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3
članova Školskog odbora ili ravnatelj.

(4)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 43.

(1) 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.
(2) 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.
(3) Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču
škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 44.

(1) Sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim putem ili elektroničkim
putem.
(2) Sjednica Školskog odbora može se održati i elektroničkim putem.
(3) 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.
(4) Nakon završetka elektroničke sjednice sastavlja se zapisnik u čijem su privitku sva pristigla
očitovanja.

Način rada i odlučivanje na sjednici Školskog odbora
Članak 45.

(1) Prije početka sjednice Školskog odbora predsjedavatelj provjerava je li na sjednici nazočna
potrebna većina članova Školskog odbora i ako jest započinje sjednicu.
(2) Sjednici Školskog odbora mogu biti nazočne i druge osobe uz dopuštenje Školskog odbora ili u
skladu s posebnim propisima.
(3) Nakon prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice i predloženog dnevnog reda prelazi se na
raspravu i odlučivanje redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
(4) 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.

Članak 46.

(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 42.- 44. ovog statuta.

Članak 47.
(1)Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
(2)Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno glasuje.
Članak 48.
(1) O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem ili
tajnik Škole.
Članak 49.

(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.
Prestanak mandata i razrješenje člana Školskog odbora
Članak 50.
(1) Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 24. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka 1.
ili 2. članka 24. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.
(2) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema
stavku 1. ovoga članka.
(3) 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.
(4)
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 25.
do 35. ovoga statuta za članove Školskog odbora koja imenuju Nastavničko vijeće i Vijeće
roditelja.
(5)
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 51.
(1) Člana Školskog odbora razrješava se članstva
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao nastavniku 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 neopravdano izostaje sa sjednica školskog odbora
5. ako bude imenovan za ravnatelja ili zamjenika ravnatelja

6. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati
poslove nastavnika i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa
7. 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
8. 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
9. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
Školskog odbora

(2) Pisani prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
može dati najmanje 1/3 članova Nastavničkog 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 52.
(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 u Splitsko-dalmatinskoj
županiji..
(3) Odlukom o raspuštanju Školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Školski odbor.
(4) 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 53.
(1) 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.
(2) 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 54.

(1) 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 Nastavničkog 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 stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim radovima
čija je pojedinačna vrijednost iznad 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00 kuna (bez PDV-a),

-

-

-

odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne
imovine te o investicijskim radovima čija je pojedinačna vrijednost iznad 100.000,00 kuna (bez
PDV-a),

odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, bez
obzira na njihovu vrijednost,

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,
- 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,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

V. RAVNATELJ
Uvjeti

Članak 55.

(1) Nužni uvjeti za ravnatelja su:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu 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. 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) 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 56.

(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije šezdeset dana (60) prije
isteka mandata aktualnog ravnatelja.

(2) Natječaj se objavljuje u “Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Škole.
(3) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.
(4) Natječaj traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini natječaja odlučuje
Školski odbor.
(5) 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 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.
(6) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelj dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih
uvjeta iz stavka 1. članka 55.
(7) Uz prijavu na natječaj i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja,
kandidat može priložiti i dokaze o dodatnim kompetencijama koje se vrednuju (poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima).
(8) Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju prema natječaju kandidat za ravnatelja
dužan je dostaviti i program rada za mandatno razdoblje koji treba sadržavati ciljeve,
aktivnosti, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi
u mandatnom razdoblju.
(9) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju nužnih
uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se
poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
(10) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Članak 57.
(1) Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Škole prijave je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
(2) Prijave se otvaraju i razmatraju slijedom njihovog urudžbiranja te je za svaku otvorenu
prijavu potrebno 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
- je li sva dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 56. stavka 5. ovog
statuta
(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovog članka Školski odbor utvrđuje koji kandidati
se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
Dodatne kompetencije
Članak 58.

(1) Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na sjednici
Školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija.
(2) Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se ovjerenom 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, koordinatora ili odgovorne osobe ustanove
nositelja projekta, dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom pravne
osobe o sudjelovanju u radu na projektima.

(2) Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Vrednovanje dodatnih kompetencija
Članak 59.

(1) Dodatne kompetencije iz članak 58. 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) ili jedan (1) bod (priložen dokaz)
- osnovne digitalne vještine: 0 bodova (nema dokaza) ili jedan (1) bod (priložen dokaz)
- iskustvo rada na projektima: 0 bodova (nema dokaza) ili jedan (1) bod (priložen dokaz)

(2) Za svaku od tri dodatne kompetencije (poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine, iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod, a ukupan
zbroj vrednovanja sve tri dodatne kompetencije može iznositi maksimalno 3 boda.
Članak 60.
(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 Nastavničkom
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 61.
(1) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Nastavničkom 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 62.
(1) 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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skup radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama
ovog statuta.
(3) Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg
Nastavničko 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.
(4) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu, Nastavničko
vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog 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.

(6) Na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, 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 Školski odbor.

(7) Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela
kojima se isti predstavlja.
(8) Obavijest o mjestu i vremenu održavanja sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja,
radničkog vijeća odnosno skupa radnika kandidatima će se dostaviti putem objave na
mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči škole.
(9) Članovi vijeća i radnici mogu na sjednici te skupu radnika kandidatima postavljati pitanja u
svezi s predstavljanim programom rada i poznavanja djelatnosti srednjeg školstva i
djelatnosti škole, ali ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji podatak koji
prema propisima ima obilježje diskriminacije.
(10)
Nakon završenog predstavljanja programa rada, Nastavničko 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 dana od
održavanja sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika .
(11)
Zaključci tijela iz stavka 9. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih
je imenovalo u Školski odbor.

Članak 63.
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
(2) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu 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.
(6) Glasački listići izrađuju se abecednim redom prezimena kandidata i ovjeravaju pečatom
Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj
se provodi glasovanje.
(7) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za
kojeg glasuje.
(8) Glasački listić je važeći ako je zaokružen samo jedan redni broj ispred prezimena i imena
kandidata za kojeg se glasuje.
(9) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(10)
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „ protiv“.
(11)
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih
glasova.

(12)
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.
(13)
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.
(14)
Kada se glasuje o samo jednom kandidatu on mora dobiti natpolovičnu većinu
glasova nazočnih na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika.
(15)
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili
skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na
rezultate glasovanja.
(16)
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se pisani zaključci iz članka 62.
stavak 10. ovog statuta koji se dostavljaju Školskom odboru.
(17)
Zaključkom iz članka 62. stavka 10. ovog statuta se:
- utvrđuje broj glasova koji je dobio pojedini kandidat za ravnatelja
- utvrđuje ime i prezime kandidata koji je dobio najveći broj glasova
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i skupa radnika u školskom odboru da postupku
imenovanja ravnatelja na sjednici školskog odbora glasuju prema stajalištu vijeća,
odnosno skupa (zbora) radnika.
(18)
Pisani zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno
skupa
(zbora) radnika.
Članak 64.
(1) Na sjednici Školskog odbora kandidati pojedinačno predstavljaju program rada prema
redoslijedu koji utvrdi Školski odbor.
(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) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
(5) 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.
(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.
(7) Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog
Statuta ako prilikom glasovanja natpolovičnu većinu svih članova školskog odbora ne
dobije niti jedan odnosno jedini kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za
imenovanje ravnatelja.
Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem
Članak 65.
(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 nastavnika 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 66.
(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 prema sjedištu Škole.
Vršitelj dužnosti ravnatelja

Članak 67.
(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
nastavnika odnosno stručnog suradnika.
(3) Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se javnim 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.

Ovlasti ravnatelja
Članak 68.
(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 Nastavničkim 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 Nastavničkog vijeća,
- saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Nastavničkog 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, nastavnika, 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 vrijednosti do 70.000,00 kuna (bez PDV-a) samostalno, a preko
70.000,00 kuna (bez PDV-a) uz suglasnost Školskog odbora i/ili osnivača,
- Sklapa pravne poslove, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i osnivača, o stjecanju,
opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, bez obzira na njihovu vrijednost,
- 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 69.

(1) Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno
zakonskim odredbama.
(2) 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 70.
(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
Razrješenje ravnatelja

Članak 71.
(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 72.
(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 73.
(1)Kada se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 71. stavak 1. točka 1. ovog
statuta s ravnateljem će Škola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.
Članak 74.
(1)Kada Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje iz razloga navedenih u članku
71. 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 75.
(1)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 76.
(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 71. 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 77.
(1)Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 71.
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.
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisivanje natječaja
Članak 78.
(1)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 79.

(2)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 80.
(1)Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativnotehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.
VII. STRUČNA TIJELA ŠKOLE
Članak 81.
(1)Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.

Članak 82.
(1)Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
(2)Nastavničko 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 učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika iz druge
školske ustanove, odnosno promjenom obrazovnog programa,
- Osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
- odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja za preispitivanje ocjene iz vladanja,
- odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja, koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog nastavnog predmeta, radi polaganja ispita pred povjerenstvom
- određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim stranicama i
oglasnoj ploči Škole,
- odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- rješenjem odlučuje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije radi pristupa
srednjoškolskom obrazovanju, odnosno nastavku srednjoškolskog obrazovanja u 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 sudjelovanja u određenoj 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.
(3)Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole.
(4)Nastavničko vijeće radi na sjednicama.
(5)Sjednice nastavničkog vijeća mogu se održati ako je nazočna većina članova nastavničkog
vijeća.
(6)Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Članak 83.
(1)Razredno vijeće čine nastavnici 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 ocjenu iz vladanja na prijedlog razrednika
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno
- u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta ili
razrednika utvrđuje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog nastavnika 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.
(3)Razrednik je stručni voditelj Razrednog vijeća i razrednog odjela.
(4)Sjednice Razrednog vijeća saziva i predsjedava im razrednik razrednog odjela.
(5)Sjednice razrednog vijeća mogu se održati ako je nazočna većina članova razrednog vijeća.
(6)Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
(7)U slučaju potrebe sjednicu može sazvati i ravnatelj Škole
Članak 84.
(1)Na sjednicama Nastavničkog 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.
Članak 85.

(1)Škola ima stručne aktive.
(2)Stručne aktive škole čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno
skupine srodnih predmeta.

VIII. RADNICI
Članak 86.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Članak 87.
(1)Nastavnici, 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 srednjoškolskog
odgoja i obrazovanja.

Radni odnos i pravilnik o radu
Članak 88.
(1)Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, općim aktima Škole te Kolektivnim ugovorima.
(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 89.
(1)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 90.
(1) Redoviti učenici upisuju se u prvi razred srednje škole u dobi do navršenih 17 godina.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje
škole može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva učenik
stariji od 18 godina.
(3) Prijave i upis u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog
sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima
propisanim odlukom o upisu.
(4) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenoga osnovnog
obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu.
(5) Status redovnog učenika ima učenik za vrijeme trajanja školovanja, a najdulje do kraja
školske godine u kojoj je polazio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa.
(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa, ali nije položio državnu maturu, status redovitog učenika prestaje
godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga
obrazovnog programa.
(7) U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje Školski
odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.

Nastavak školovanja učenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Članak 91.

(1) Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu i koji
želi nastaviti srednje školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući razred
temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja.
(2) Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se zahtjevom učenika, odnosno
zakonskog zastupnika za učenike do 15 godina starosti.
(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 o državljanstvu (kopija domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) osim u slučaju
apatrida ili osoba bez državljanstva.
(4) O priznanju inozemne obrazovne kvalifikacije i nastavku, odnosno pristupu srednjoškolskom
obrazovanju, odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka donijet će se najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje
urednog zahtjeva.
(6) Pri priznavanju prava za nastavak obrazovanja u srednjoškolskoj ustanovi Nastavničko vijeće vodit
će računa o kronološkoj dobi učenika i o završenom programu.
(7) U postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi pristupa, odnosno nastavka
srednjoškolskog obrazovanja, Škola može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
(8) Agencija iz stavka 6. ovoga članka dužna je dostaviti mišljenje u roku od osam dana od dana
zaprimanja zahtjeva Škole.
(9) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka donosi se u tri (3) istovjetna primjerka. Jedan primjerak se
dostavlja učeniku, odnosno zakonskom zastupniku preporučenom pošiljkom s potvrdom primitka, a
ostala dva primjerka razredniku i pismohrani Škole.
(10) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od
dana dostave rješenja.

Promjena škole i/ili programa
Članak 92.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj školi najkasnije do početka
drugog polugodišta.
(2) zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati na
kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim
standardima.
Članak 93.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik može promijeniti upisani program
u istoj ili drugoj školi najkasnije do početka drugog polugodišta.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Nastavničko vijeće, a odluka ne smije utjecati
na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoškim
standardima.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
Članak 94.
(1) 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.
Prekid i nastavak školovanja

Članak 95.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje može se upisati u Školu samo ako do kraja školske
godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja
obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine.
(2) zahtjevu učenika za ponovno obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovog članka odlučuje
nastavničko vijeće.

Status učenika

Članak 96.
(1) Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.
(2) Učeniku prestaje status redovitog učenika:
- na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje u Školi,
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu
- kada se ispiše iz Škole,
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

Prava i obveze učenika

Članak 97.

(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
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja
(2) Škola je dužna pružati posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik.
-

Članak 98.
(1) 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, nastavnicima i drugim radnicima Škole,
- čuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih učenika i radnika Škole,
- poštovati pravila Kućnog reda te izvršavati upute nastavnika, 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 sigurnost učenika
Članak 99.
(1) Škola je dužna poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja
učenika.
(2) 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.
(3) 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.
Izostanci učenika
Članak 100.
(1) Učenici su dužni izostanke s nastave odnosno zakašnjenja na nastavu i druge oblike
odgojno-obrazovnog rada opravdati liječničkom potvrdom ili odgovarajućom potvrdom
nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centri za
socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog prižanja 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, pismenom ispričnicom ili usmenom isprikom
roditelja odnosno staratelja najkasnije u roku od sedam (7) dana od nastanka razloga za
izostanak, a u iznimnim situacijama najkasnije u roku od 3 dana od povratka učenika na
nastavu.

(2) Opravdani izostanci su: bolest učenika, smrtni slučajevi u obitelji, iznimne obiteljske
prilike, prometni zastoji i prekidi, elementarne nepogode i sl.
(3) Opravdanost izostanka u pravilu prosuđuje razrednik.
Članak 101.
(1) Roditelj učenika je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava obveze te u utvrđenom roku
javiti razlog izostanka učenika.
(2) Ako roditelj zanemaruju svoje obveze iz stavka 1. ovog članka , Škola mu je dužna uputiti
pisani poziv za razgovor s razrednikom i pedagogom.
(3) Ako roditelj učestalo zanemaruje obveze iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj je dužan
obavijestiti pravobraniteljicu za djecu i centar za socijalnu skrb.

(1)

(2)
(3)
(4)

Članak 102.
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja odnosno skrbnika, može
odobriti:
• Nastavnik za izostanak s njegovog sata tijekom nastavnoga dana, u hitnim
slučajevima, temeljem usmenog zahtjeva iskazanog najkasnije neposredno prije
početka sata,
• Razrednik za izostanak tijekom nastavnog dana, temeljem usmenog zahtjeva
iskazanog najkasnije neposredno prije početka nastavnog dana,
• Razrednik za izostanak do (3) uzastopna radna dana, temeljem usmenog ili pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 1 dan prije izostanka ili, u iznimnim slučajevima,
na dan kada učenik treba izostati,
• Ravnatelj za izostanak do (7) uzastopnih radnih dana temeljem pisanog zahtjeva
podnesenog najkasnije 3 dana prije izostanka
• Nastavničko vijeće za izostanak do (15) uzastopnih radnih dana, temeljem pisanog
zahtjeva podnesenog najkasnije 8 dana prije izostanka.
Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno
odredbama članka 100. ovog Statuta.
Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed
tražio i dobio odobrenje sukladno odredbama ovog članka.
Tijekom školske godine roditelj može, usmeno ili pisanim putem, više puta opravdati
izostanak svoga djeteta u trajanju do 3 radna dana za koje nije pravodobno podnesen zahtjev
za odobrenjem sukladno stavku 1. ovog članka.

Ocjenjivanje učenika

Članak 103.
(1) Učenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz vladanja.
(2) Zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz
vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.
(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom
odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.

Polaganje ispita pred Povjerenstvom i preispitivanje ocjene iz vladanja
Članak 104.
(1) 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 Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.

(2) Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva
dana od dana podnošenja zahtjeva.
(3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje određuje Nastavničko vijeće. Povjerenstvo se u
pravilu sastoji od razrednika, nastavnika nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaže i
nastavnika istog ili srodnog nastavnog predmeta.
(2) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima, članovi povjerenstva mogu biti i drugi članovi Nastavničkog
vijeća.
(3) Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konačna.
(4) 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 108. ovog statuta.
Članak 105.
(1) Ispit iz članka 104. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog dijela, o
čemu odlučuje Nastavničko vijeće .
(2) Pisani dio ispita traje najdulje 90 minuta, a usmeni dio najdulje 30 minuta.
(3) Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako učenik ne pristupi pisanom dijelu
ispita smatra se da je odustao od ispita.
(4) Ako učenik nije položio 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 određeni razred.
(6) Pitanja mogu postavljati svi članovi Povjerenstva.
(7) Na kraju ispita Povjerenstvo većinom glasova utvrđuje ocjenu koja se učeniku odmah
priopćuje.
(8) Ocjena Povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene koju se preispituje.
(9) 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.
Članak 106.
(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od
završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi preispitivanja
ocjene.
(2) Odluka o ocjeni iz vladanja Nastavničkog vijeća je konačna.
Predmetni i razredni ispit
Članak 107.
(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) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovog članka smatraju se:
- Bolest u dužem trajanju
- Izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- Isključenje učenika iz škole

- Razna športska i druga natjecanja
- Drugi razlog koji Nastavničko vijeće ocijeni opravdanim
(3) 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.
(4) Odluku o polaganju predmetnog ili razrednog ispita donosi Nastavničko vijeće na prijedlog
ravnatelja.
(5) Predmetni ili razredni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje
ravnatelj.
(6) Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže
ispit.
(7) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima, članovi povjerenstva mogu biti i drugi članovi Nastavničkog
vijeća.
(8) Ako učenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog ispita
Nastavničko vijeće donijet će novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog članka.
(9) U slučaju polaganja razrednog ispita učenik ne može u jednom danu polagati više od tri
ispita.
(10) 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, a
najkasnije do početka iduće školske godine.
(11) Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
članka 105. ovog statuta.
Dopunski nastavni rad

Članak 108.
(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 Nastavničko vijeće po nastavnim
predmetima.
(3) Dopunski nastavni rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
(4) Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu.
(5) S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika
na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Ako se učeniku 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 109.

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

Članak 110.

(1) Nastavničko vijeće određuje termine održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole.
(2) Popravni ispiti održavaju se krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće
školske godine.
Članak 111.
(1) Popravni ispit učenik polaže pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Povjerenstvo ima tri člana:
- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivač – nastavnik nastavnog predmeta iz kojega se polaže popravni ispit
- član Povjerenstva – učitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta iz kog se polaže
popravni ispit.
(3) U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da jedini
nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan
održavanja ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim
pedagoškim poslovima, članovi povjerenstva mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.
(4) Ocjena Povjerenstva je konačna.
Članak 112.
(1) Na polaganje popravnog ispita na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 105.
ovog statuta.
Članak 113.
(1) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad odnosno položi popravni ispit, ocjena se
upisuje u svjedodžbu.

Pedagoške mjere
Članak 114.
(1) 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 115.
(1) Pedagošku mjeru ISKLJUČENJA IZ ŠKOLE izriče ravnatelj rješenjem na temelju obavijesti
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisan odredbama Pravilnika o
kriterijima za izricanje pedagoških mjera i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
(2) Pedagoška mjera isključenja iz škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka pedagoška mjera isključenja iz škole može se izreći bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo
ponašanje.

(4) Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri
isključenja iz škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(5) U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole, škola surađuje s Centrom za
socijalnu skrb o čemu brigu vodi stručna služba škole.
Članak 116.
(1) Za provođenje postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole ravnatelj imenuje
povjerenstvo od 3 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika. U povjerenstvo se u pravilu
imenuje razrednik učenika.
(2) Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz škole dužno je tijekom
postupka:
- Učeniku omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o
činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja
pedagoške mjere, osim u slučaju ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove
pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe ili izričito izjavi da se ne želi očitovati
- Roditelja ili skrbnika informirati o neprihvatljivom ponašanju učenika, načinu
prikupljanja informacija ili prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje
odluke o izricanju pedagoške mjere, osim ako se roditelj ili skrbnik ne odazove ni
pisanom pozivu na razgovor
- Utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima odnosno
skrbnicima, a po potrebi konzultiranja i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom
ili nadležnim centrom za socijalnu skrb otkloniti uzroke i spriječiti neželjene
posljedice učenikova neprihvatljivog ponašanja.
(3) Nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovog članka, Povjerenstvo dostavlja ravnatelju
kompletnu dokumentaciju temeljem koje ravnatelj odlučuje o izricanju pedagoške mjere
isključenja učenika iz škole.
(4) Rješenje o isključenju učenika iz škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju ili
skrbniku u pisanom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
(5) U rješenju o isključivanju učenika iz škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati
razredni ispit u ovoj ili drugoj školi koja izvodi isti program.
(6) Razredni ispit polaže se u postupku i na način koji je propisan zakonom i statutom Škole.
Članak 117.
(1) Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera opomene, ukora ili opomene pred isključenje,
roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju škole u roku od 7 dana od dana
primitka pedagoške mjere upozorenja.
(2) Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera isključenja iz škole, roditelj odnosno skrbnik ima
pravo u roku od 15 dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz
škole, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 118.
(1) Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, a opomene pred
isključenje izriče nastavničko vijeće.
(2) Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera
opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.
Pohvale i nagrade učenicima
Članak 119.

(1) 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.
(1) Pohvale su:
- usmene pohvale
- pisane pohvale – pohvalnice, povelje, priznanja, i sl.
(2) 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.
(3) Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu.
Članak 121.
(1) Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, 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 Nastavničko vijeće.
(3) pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela
Članak 122.
(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.
Članak 123.
(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 nenazočnosti.
Vijeće učenika

Članak 124.
(1) U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
(2) Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora
rukovodi razrednik.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Članovi Vijeća učenika između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.

(5) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova.
Ovlasti Vijeća učenika

Članak 125.

(1) 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, 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 126.
(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s
roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
(2) Roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
(3) Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom tijekom nastavne godine najmanje
2 (dva) puta.
Članak 127.
(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 128.
(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.
(3) Roditelji odnosno skrbnici dužni su skrbiti i o ponašanju učenika izvan Škole.
(4) 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 129.
(1)
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno
je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
Izbor članova Vijeća roditelja
Članak 130.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku
školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog
predstavnika za Vijeće roditelja.
(2)
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode
razrednici.
(3)
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.

(1)

Članak 131.
(1) Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
(2) 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 132.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi
ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
Članak 133.
(1)
Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za
predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju.
(2)
Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj
koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
(3)
Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja
bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.
Ovlasti Vijeća roditelja
(1)

Članak 134.
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 udruga te
sudjelovanjem učenika u njihovu radu
obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata Škole.

Članak 135.
(1)
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem
roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Školu.
(2)
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 136.
(1) 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.
(2) 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 137.
(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) tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
(5) Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
(6) Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajništvo Škole
na čuvanje.
(7) Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti
nastavnici i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.
XIII. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA
Sindikat

Članak 138.
(1) Utemeljenje sindikata u Školi je slobodno.

(2) 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 139.
(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.
Skup radnika
Članak 140.

(1) Skup radnika čine svi radnici Škole.
(2) Skup radnika može sazvati sindikalni povjerenik uz prethodno savjetovanje s ravnateljem,
ravnatelj uz prethodno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom ili predsjednik Školskog
odbora.
(3) Skup radnika se može održati ako je nazočna većina radnika Škole.
(4) 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 141.
(1) Rad Škole i tijela Škola je javan.
(2) 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.
(3) 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

Članak 142.
(1) 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 143.
(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.
(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.
XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 144.
(1) 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.
(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i
građana na čijem području Škola djeluje.
(3) Nastavnici su dužni poučavati učenike o čuvanju i zaštiti čovjekova okoliša.

XVII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 145.
(1) Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac.
(2) imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.
Članak 146.
(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna grada
odnosno županije, roditelja učenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s propisima te
donacija .
(2) Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
(3) 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 147.
(1) Financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun financijskog plana donosi Školski odbor.
Članak 148.
(1) 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 149.
(1) Školski odbor, Nastavničko 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 150.
(1) 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
• Kućni red
• Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
• Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda
• druge opće akte sukladno zakonskim odredbama.
Članak 151.
(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 općim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
(3) Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan
početka primjene određen neki kasniji dan.
Članak 152.
(1) Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.
(2) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član
Školskog odbora, ravnatelj Škole ili najmanje 10 radnika.

Pojedinačni akti
Članak 153.
(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 izvršnosti odnosno pravomoćnosti akta, nastupom određene činjenice
ili istekom određenog roka.
Pedagoška dokumentacija i evidencije
Članak 154.

(1) Škola je obvezna voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se uređuje djelatnost
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
XX. NADZOR
Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata
Članak 155.
(1) Nadzor nad zakonitosti rada i općih akata Škole obavlja ured državne uprave u skladu sa
zakonskim odredbama.
Inspekcijski nadzor

Članak 156.
(1) Inspekcijski nadzor u Školi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.

Nadzor nad stručnih radom

Članak 157.
(1) Nadzor nad stručnim radom Škole obavljaju tijela određena zakonom odnosno drugim
propisima.

Financijski nadzor

Članak 158.
(1) 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 159.

(1) Opće akte škole usklađene s ovim statutom Škola će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja
na snagu ovoga 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 160.
(1) Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

(2) Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju,
KLASA: 012-03/17-01/1, URBROJ: 2175-31-07-17-1 od 31. siječnja 2017.

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,
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
Ekonomske škole, Imotski, dostavlja osnivaču, Splitsko-dalmatinskoj županiji, sljedeći

PRIJEDLOG STATUTA
EKONOMSKE ŠKOLE, IMOTSKI

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 Ekonomske škole,
Imotski (u daljnjem tekstu: 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.
(3) Pod roditeljem ili skrbnikom u odredbama ovoga statuta razumijeva se samo roditelj ili
skrbnik malodobnog učenika.
OBILJEŽJE

Članak 2.

(1) Škola je srednjoškolska 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.
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Ekonomska škola, Imotski.
(2) Sjedište Škole je u Imotskom.
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, puni naziv škole i grb Grada Imotskog.
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 ili više pečata okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika 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 odgoj i obrazovanje učenika u programima za stjecanje srednje stručne
spreme u četverogodišnjem trajanju za zanimanja:
a. ekonomist
b. upravni referent
c. poslovni tajnik
(2) srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i programe
prekvalifikacije za obrazovne programe:
a. ekonomist
b. komercijalist
upravni referent
(3) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(4) Kod obavljanja djelatnosti Škola postupa i 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 nacionalnog kurikuluma, školskog kurikuluma, nastavnih planova i
programa 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 (jedan tjedan ujutro, drugi tjedan poslije
podne) u skladu s godišnjim planom i programom rada.
Iznimno, Škola može organizirati rad u šest radnih dana u tjednu.

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 od učenika istog razreda prema istovrsnim obrazovnim
programima.
(3) Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 16.
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.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 17.

(1) U školi se ustrojavaju izvannastavne aktivnosti prema potrebama i interesima učenika, a u
skladu sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom nastavnika i stručnih
suradnika.
(2) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.
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 nastavničko 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.
ETIČKI KODEKS
Članak 22.
(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
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
KUĆNI RED
Članak 23.
(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
nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.
-

IV. ŠKOLSKA TIJELA
1.

UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR

Članak 24.
(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 25.
(1) Školski odbor ima sedam članova.
(2) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika 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 26.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika obavlja se na sjednici nastavničkog 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 27.
(1) Kandidate za članove školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti
svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog 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 nastavnik ili stručni suradnik, odnosno roditelj može se osobno kandidirati za člana
školskog odbora.
POPIS KANDIDATA
Članak 28.
Popis kandidata za školski odbor iz članka 27. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu
odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 29.
(1) O kandidatima za članove školskog odbora članovi nastavničkog vijeća, odnosno članovi
vijeća roditelja glasuju tajno prema članku 176. ovoga statuta.
(2) Za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih članova nastavničkog 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 transparentno izbrojava
predsjedatelj sjednice.
(5) Kod ponovljenog glasovanja iz stavka 3. ovoga članka, predsjedatelj uz transparentno
izbrojavanje glasova zbraja i brojeve ispisane na listiću.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 30.
(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 31.
(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 32.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

-

izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
verificiranje mandata imenovanih članova
izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA

Članak 33.
(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 34.
(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 35.
(1) Predsjednik školskog odbora:
- predstavlja školski odbor
- saziva sjednice školskog odbora i predsjedava im
- transparentno 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 36.
(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 37.
(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 38.

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 39.
(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 40.
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 41.
(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 42.
(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 43.

(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 44.
(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 45.
(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 46.

članovima
ravnatelju
osnivaču

- 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 47.
Sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE
Članak 48.
(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 49.

(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 50.
(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 51.

(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 52.
(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 53.

(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 54.
(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 55.

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 56.
(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 57.
(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 58.
(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 59.
(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 57. 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 60.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta prema članku 58. ili 59. ovog statuta, predsjedavatelj
izvješćuje članove o novom vremenu održavanja sjednice u skladu sa člankom 46. stavak 2. ovoga
statuta.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 61.
(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 62.

(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 63.
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 tri člana školskog odbora ili
ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali samo jedanput.
ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Članak 64.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

ZAPISNIK
Članak 65.
(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 66.
(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 67.
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 68.
(1) Zapisnik se čita i usvaja na sljedećoj sjednici Školskog odbora.
(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 69.

(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 70.
(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.
IZVID ZAPISNIKA I DOSTAVA PODATAKA
Članak 71.
(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 72.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 73.
(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 74.
(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 75.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.

UVJETI ZA RAVNATELJA

Članak 76.
Ravnatelj Škole može biti samo osoba koja u potpunosti ispunjava uvjete za ravnatelja propisane
zakonom.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 77.
(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 78.
(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 79.
(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 80.
(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 na sljedeći način:
- poznavanje stranih jezika: po 1 (jedan) bod za svaki strani jezik, uz valjani certifikat
najmanje B2 razine prema ZEROJ-u;
- poznavanje digitalne vještine: 1 (jedan) bod;
- iskustva nma projektima: po 1 (jedan) bod za svaki provedeni projekt;
sve na temelju privatnih ili javnih isprava dostavljenih uz prijavu na natječaj za
imenovanje ravnatelja.

(3) Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova školskog odbora
prema članku 62. ovoga Statuta.
LISTA KANDIDATA
Članak 81.
(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 82.
Nakon utvrđivanja liste kandidata iz članka 81. 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 nastavničkog vijeća, predsjednika vijeća
roditelja, radničkog vijećnika i tajnika.
DOGOVOR O PREDSTAVLJANJU PROGRAMA RADA
Članak 83.
(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, nastavničkog
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,
nastavničkog 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 84.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica vijeća odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje iz članka 83. stavka 4. ovog statuta 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 85.
(1) Kandidat s liste može na sjednici vijeća 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 te skupu radnika
kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja
djelatnosti srednjeg školstva i djelatnosti škole.

(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 86.
Nakon okončanog postupka predstavljanja programa rada kandidata za ravnatelja
predsjedavatelji vijeća i skupa radnika (sindikalni povjerenik u funkciji predsjedatelja):
-

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 87.
(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 88.
(1) Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika
transparentno 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 29. ovoga statuta.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 89.
(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 90.
Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani
zaključak iz članka 89. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice vijeća, odnosno skupa radnika.

IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 91.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu nastavničkog 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 sa člankom 62. 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 92.
(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 93.
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
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
- 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 nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
- izdaje nastavnicima 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 nastavnika 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 94.
(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 95.
(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 96.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova u okviru
škole zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana nastavničkog 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 nastavničkog vijeća.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 97.
(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 nastavnik ili stručni suradnik koji se
prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik ili stručni suradnik kojemu je
kao imenovanom 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 nastavnika ili stručnog suradnika.
(7) S vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na
određeno vrijeme.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 98.
(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
Članak 99.

Stručna tijela Škole su:
- nastavničko vijeće
- razredno vijeće.
NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 100.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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 nastavnika i stručnih suradnika
- analizira i provodi rezultate izvanjskog vrednovanja radi unapređenja kvalitete
obavljanja djelatnosti škole
- odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu ili
promjenom obrazovnog programa
- 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
- 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 101.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta
ocjenu učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 102.
(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
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika od petog do osmog razreda

-

V.

izvješćuje i poziva na razgovor u Školu roditelja kod problema s učenikovim izvršavanjem
školskih obveza
podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom 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.

OBAVLJANJE POSLOVA
VRSTE UGOVORA

Članak 103.
(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 104.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
STATUS NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 105.
(1) Nastavnici 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
nastavnika i stručnih suradnika.
(3) U svakodnevnom radu i ponašanju nastavnici i stručni suradnici dužni su poštivati etički
kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(4) Nastavnici 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 106.
Zapošljavanje radnika i radni odnosi u Školi uređuju se pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja i pravilnikom o radu.
VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 107.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 108.
(1) U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.

(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog
odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
NATJEČAJ I IZBOR KANDIDATA
Članak 109.
(1) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i
oglasnim pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenim na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s
elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava
prijava i upisa u srednje škole.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE
RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 110.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj
dostavio:
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.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 111.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.

PRIJELAZ UČENIKA
Članak 112.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja ostvaruje isti
obrazovani program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj Školi.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nastavničko vijeće
PROMJENA PROGRAMA
Članak 113.
(1) Učenik može promijeniti upisani obrazovni program.
(2) O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog programa odlučuje
nastavničko vijeće.

(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti, njihov sadržaj te
način i rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 114.
Kada je Škola upisala učenika druge škole prema članku 113. i 114. ovoga statuta, izvijestit će
drugu školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do
sedam dana prijepis ocjena.
PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 115.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od kraja školske godine
u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije
proteklo više od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje nastavničko vijeće.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 116.
(1) Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.

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 uvažavanje njegovog mišljenja
- na pomoć drugih učenika Škole
- na pritužbu koju može predati nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovana 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 i 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 snastave prema
odobrenju:
- nastavnika s njegova sata
- razrednika do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana
- ravnatelja do sedam uzastopnih radnih dana
- nastavničkog 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 malodobnim učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan
izvijestiti ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja (Gradski ured
Grada Zagreba), 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 nastavnik 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 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 nastavničko 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 121. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- 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
nastavničko 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) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom učenika iz
pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana završetka nastavne
godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje nastavničko 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) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku do dva
dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi
preispitivanja ocjene. Odluka nastavničkog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.
(5) Na polaganje ispita pred povjerenstvom primjenjuju se članci od 122. do 126. 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 127. 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 nastavnikom.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(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 132. 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.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 136.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona o sportu,
daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se pripremaju za međunarodna
natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko
vijeće.
ISPRAVE O USPJEHU

Članak 137.
(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 138.
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 139.

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 140.

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 141.

Pohvale i nagrade iz članaka 139. i 140. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 142.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 143.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 144.

(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 145.

(1) Pisana pohvala iz članka 143. i pisana isprava iz članka 144. stavka 1.ovoga statuta izdaje se
na obrascu koji utvrđuje nastavničko 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 146.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju čelnika
razrednog odjela za tekuću školsku godinu.
(2) Čelnik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog
odjela u Školi.
(3) Za čelnika razrednog odjela izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
učenika.
(4) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(5) Postupkom izbora čelnika razrednog odjela rukovodi razrednik.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 147.
(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 148.
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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 149.

(1) Predsjednik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se raspravlja o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predsjednika vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
STATUS RODITELJA

Članak 150.
(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 sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, modulima, programima i
projektima i odlazak učenika na izlet, ekskurziju i druge aktivnosti izvan područja poslovanja
škole roditelj ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
RODITELJSKI SASTANCI
Članak 151.
(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 152.
(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 153.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja ili skrbnika učenika Škole.

IZBOR ČLANOVA
Članak 154.
(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 155.
(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 156.
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 157.
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 158.
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 159.
(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 160.
(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 161.
(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)
c)
d)

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;
obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako
ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
obrada u svezi s osobnim podatcima za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 162.
(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.

XII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 163.
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 164.
(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 165.
(1) O zahtjevu korisnika iz članka 163. 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 i 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 166.
(1) Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup
informacijama, 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 167.
(1) Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju 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 168.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 169.
(1) Nastavnici 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 170.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se
skrbiti svi radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 171.

(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 172.
(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 173.
(1) Nastavničko 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 174.
(1) Sjednice vijeća saziva i sjednicama predsjedava :
nastavničkog 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 175.
(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 176.
(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 177.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
XVI.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA

Članak 178.
Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 179.
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
- poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva završnog rada.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 180.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog
odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 181.
(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 ili pojedinom
aktom nije određen dulji rok njegova stupanja na snagu.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 182.
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 183.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.

(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 163. ovoga
statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 184.
(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 185.
Autentično tumačenje odredaba ovoga statuta i drugih općih akata daje školski odbor.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 186.
(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 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17. i 68/18.)
Školski odbor Obrtničko-industrijske škole u Imotskom, a uz prethodnu suglasnost Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije (zaključak, klasa:_____________; urbroj:___________ od
_____________), na sjednici održanoj ________________ donio je

S

T

A

T

U

T

Obrtničko-industrijske škole u Imotskom

I. OPĆE ODREDBE

PREDMET STATUTA
Članak 1.
(1) Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti,
unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela,
izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i
poslovanje Obrtničko-industrijske škole u Imotskom (u daljem tekstu:
Škola).

(2) Izrazi koji se u ovom statutu koriste u muškom rodu su neutralni i jednako se
odnose na žene i muškarce.
OBILJEŽJE ŠKOLE
(1) Škola je srednjoškolska javna ustanova .

Članak 2.

(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu
OIB:10013928386 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 slijednik Srednje škole dr. Mate Ujević Imotski.
NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1) Naziv Škole je Obrtničko-industrijska škola u Imotskom
(2) Sjedište Škole je u Imotskom, Brune Bušića 59.
ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

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 i više pečata okruglog oblika, promjera 24 mm, koji sadrži naziv i sjedište Škole
3. jedan i više štambilja četvrtastog oblika koji sadrži naziv i sjedište Škole, te oznake i
tekst sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju
(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-financijsko poslovanje.
(4) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Škole.
(5) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.
DAN ŠKOLE
Članak 7.
(1) Škola ima Dan škole.
(2) Dan škole je 16. studeni
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 on pisano opunomoći.
II. DJELATNOST
NAZIV DJELATNOSTI
Članak 9.

(1) Djelatnost Škole je:
Odgoj i obrazovanje učenika u programima za stjecanje srednje stručne
spreme u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju
 Obavlja djelatnost strukovnog obrazovanja redovitih učenika i djelatnost obrazovanja odraslih.
 Uspostavlja lokalna partnerstva
 Izrađuje dio kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama
OBRAZOVNI SEKTOR - STROJARSTVO
obrađivač odvajanjem čestica, monter i obrađivač rezanjem i deformacijom, obrađivač
lima, bravar, automehaničar, tokar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater,
limar , autolimar i plinoinstalater.
OBRAZOVNI SEKTOR – ELEKTROTEHNIKA
elektroinstalater, elektromehaničar, autoelektričar i
elektromonter.
OBRAZOVNI SEKTOR – TEKSTIL
- Krojač

OBRAZOVNI SEKTOR – GRADITELJSTVO
- Zidar, tesar, keramičar oblagač.
OBRAZOVNI SEKTOR – EKONOMIJA I TRGOVINA
- Prodavač
OBRAZOVNI SEKTOR - UGOSTITELJSTVO
– konobar, kuhar, pomoćni kuhar-slastičar TES
OBRAZOVNI SEKTOR – OBRADA DRVA
- Stolar
OBRAZOVNI SEKTOR – OSOBNE USLUGE
- Frizer
OBRAZOVNI SEKTOR – PROMET I LOGISTIKA
- Vozač motornog vozila
(2) Srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme,
niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i
usavršavanja za obrazovne programe.
- Program niže stručne spreme:
Zavarivač REL postupkom, zavarivač MAG postupkom, zavarivač plamenom, pomoćni zidar,
pomoćni tesar, pomoćni savijač željeza, pomoćni krovopokrivač, monter električnih
strojeva, monter niskonaponskih instalacija.
- Program za stjecanje srednje stručne spreme:
Obrađivač odvajanjem čestica, alatničar, montažer i obrađivač rezanjem i deformacijom,
obrađivač lima, strojobravar, tokar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, automehaničar,
elektromehaničar, elektromonter, elektroinstalater, autoelektričar, krojač, konobar,
kuhar, vozač motornog vozila, stolar, zidar, frizer,
tehničar cestovnog prometa.
- Program osposobljavanja:
Krojač-šivač, zidar.
- Program usavršavanja:
Vozač teretnog vozila u međunarodnom prometu, vozač autobusa u međunarodnom prometu.
Škola obavlja djelatnost autoškole u kojoj se osposobljavaju kandidati za polaganje
vozačkog ispita „B“, „C“, „D“ i „E“ kategorije u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Škola obavlja ugostiteljsku djelatnost – pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu
( u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrbu tom hranom (cetering).
Škola obavlja djelatnost projektiranja i stručnog nadzora nad gradnjom, te djelatnost
osobnih usluga – frizerstvo.
 Škola može staviti u promet proizvode i usluge koje nastaju kao rezultat djelatnosti Škole, a
ukoliko u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za
obavljanje i razvoj djelatnosti Škole, stručna usavršavanja radnika, nastavni materijal, oprema
škole, u skladu s aktom o osnivanju i Statutu Škole.
(3) Djelatnost iz ovog članka Škola obavlja kao javnu službu.
OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 10.
Djelatnost iz članka 9. ovoga statuta Škola obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i
programa i Školskog kurikuluma.
SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE
Članak 11.
(1)
Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.
(2)
Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu.
(3)
Samovrednovanje se provodi za slijedeća područja:
1. Planiranje i programiranje rada;
2. Poučavanje i podrška poučavanju;
3. Postignuće učenika odnosno polaznika;
4. Materijalni uvjeti;
5. Ljudski potencijal;
6. Profesionalno napredovanje zaposlenika;
7. Međuljudski odnosi u Školi;
8. Rukovođenje i upravljanje;
9. Suradnja s ostalim radnicima;
(4) Provođenje samovrednovanja vršiti će se na temelju uputa o elementima i
načinu provođenja samovrednovanja Agencije za strukovno obrazovanje.
POVJERENSTVO ZA KVALITETU
Članak 12.
(1) Povjerenstvo za kvalitetu iz članka 11. imenuje Školski odbor.
(2) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 (sedam) članova i to:
- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- 1 član iz reda dionika na prijedlog osnivača
- 1 član iz reda učenika odnosno polaznika
- 1 član iz reda roditelja
(3) Članovi Povjerenstva za kvalitetu biraju se:
- četiri (4) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika na prijedlog
ravnatelja kojeg potvrđuje Nastavničko vijeće natpolovičnom većinom,
glasovanje je javno, a glasuje se podizanjem ruku.
- jednog (1) člana pisanom odlukom osnivač
- jednog (1) člana iz reda učenika predlaže Vijeće učenika, a izabran je onaj
član za kojeg glasuje većina nazočnih učenika, glasovanje je javno, glasuje
se podizanjem ruku.
- jednog (1) člana iz reda roditelja predlaže Vijeće roditelja, a izabran je
onaj član za kojeg glasuje većina nazočnih roditelja, glasovanje je javno,
glasuje se podizanjem ruku.
(4) Svi prijedlozi u pisanom obliku dostavljaju se Školskom odboru koji će
provesti proceduru imenovanja Povjerenstva za kvalitetu.
(5) Povjerenstvo se može imenovati tek nakon što se pribave pisani prijedlozi za
sve članove Povjerenstva
(6) Povjerenstva za kvalitetu do kraja rujna za proteklu školsku godinu izrađuje
izvješće te ga dostavlja Školskom odboru.
(7) Sadržaj i način izvedbe izvješća propisuje Agencija za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih.

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 13.
(1) Škola radi na temelju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada.
(2) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i
nastavnog plana i programa.
(3) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu Nastavničkog vijeća i prethodnog
mišljenja Vijeća roditelja, Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće
godine.
(4) 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 7. listopada tekuće godine.
(5) 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.
(6) Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i
program te školski kurikulum do 15. listopada tekuće godine.
(7) Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim
stranicama škole u skladu sa propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
RADNI TJEDAN
Članak 14.
(1) Škola izvodi nastavu u pet (5) radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s
Godišnjim planom i programom rada.
(2) Iznimno škola može organizirati rad u šest(6) radnih dana u tjednu, o čemu
odlučuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja Škole.
UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 15.
Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom

pismu.

IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 16.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima
i odgojno-obrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim obrazovnim programima.
(3) Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara.
Članak 17.
(1) Škola je dužna voditi evidenciju o zaključenim ugovorima o provedbi praktične
nastave.
(2) Škola vodi evidenciju i dokumentaciju o obavljenoj praktičnoj nastavi i
vježbama kod poslodavca i u školskim licenciranim radionicama.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 18.
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 19.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima
i odgojno-obrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se prema istim ili sličnim obrazovnim
programima, te prema važećem Državnom pedagoškom standardu.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 20.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju organizirat će se dopunska nastava, a za učenike koji u
nekim nastavnim predmetima ostvaruju izvan-prosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni
predmet, organizirat će se dodatna nastava.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Članak 21.
(1) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih
potreba i interesa učenika.
(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulumom, i programom
rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
(3) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu
priznati kao ispunjavanje školskih obveza na njegov zahtjev .
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 22.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće
može priznati kao ispunjavanje školskih obveza na njegov zahtjev.
SURADNJA ŠKOLE
Članak 23.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama
te drugim pravnim i fizičkim osobama.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Članak 24.

(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 25.
(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 26.
Škola obavlja djelatnost iz članka 9. ovoga Statuta u sjedištu, i u izdvojenim objektima, radionicama
koji su u vlasništvu Škole.
KUĆNI RED
Članak 27.
(1) Unutarnji rad i život Škole uređuje se Kućnim redom. 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.
(2) Kućni red donosi Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkim
vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja.
IV. TIJELA ŠKOLE
(1) UPRAVA ŠKOLE
ŠKOLSKI ODBOR
Članak 28.

(1) Školom upravlja Školski odbor.
(2) Školski odbor ima sedam članova.
(3) Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
- Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
- osnivač, tri člana.
(4) 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.
PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 29.
(1) Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda
nastavnika i stručnih suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a
predlaganje i imenovanje kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja
obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najmanje 30 dana prije isteka
mandata Školskog odbora.
KANDIDATURA
Članak 30.
(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
može predložiti svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici

Nastavničkog 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 trebaju se izjasniti o prihvaćanju
kandidature.
(4) Svaki član Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno
kandidirati za člana Školskog odbora.
(5) Za člana Školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno
osuđen ili se protiv njega 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.
POPIS KANDIDATA
Članak 31.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 30. ovoga Statuta koji su prihvatili kandidaturu odnosno
istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.
IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 32.
(1) O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća,
odnosno članovi Vijeća roditelja glasuju javno ili tajno prema članku 205
.
ovoga Statuta.
(2) Kod javnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici
koji su prvi dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih
članova Nastavničkog vijeća, odnosno članova Vijeća roditelja.
(3) Kod tajnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici i stručni suradnici
koji su dobili, odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih
članova Nastavničkog vijeća, odnosno Vijeća roditelja.
(4) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, član Školskog
odbora postaje mlađi kandidat.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 33.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 34.
(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 35.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.

VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 36.
(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 37.
(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) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće
sjednice predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice Školskog odbora.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 38.
(1) Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim Statutom
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada je učeniku čiji je roditelj 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.
(2) Razriješeni član Školskog odbora ne može se imenovati u Školski odbor u
kojemu je razriješen članstva.
RASPUŠTANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 39.
(1) Tijela upravnog i stručnog nadzora te ravnatelj mogu predložiti uredu
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 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
ne omogućuje redovito obavljanje djelatnosti i validno poslovanje Škole.
(2) Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu se imenovati za članove
Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
RADNA TIJELA
Članak 40.
(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.
OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 41.

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
- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi 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 propisano drukčije
- odlučuje o korištenju prihoda
- uz suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez
obzira na njihovu vrijednost i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je
vrijednost od 70 000,00 do 100 000,00 kuna
- 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
- 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 svezi s radom Škole
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
- imenuje Povjerenstva za kvalitetu

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 42.
(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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Članak 43.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja:
- poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik sa prethodne sjednice.
PRAVO INFORMIRANJA
Članak 44.
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 45.
(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 46.
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 47.
(1) Školski odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi.
(3) Sjednice Školskog odbora održavaju se u sjedištu Škole.

(1) Sjednicu saziva predsjednik.

SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 48.

(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 49.

(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 SJEDNICE
Članak 50.
(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.
DNEVNI RED
Članak 51.
(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.

(1) Poziv za sjednicu dostavlja se:

-

POZIV ZA SJEDNICU
Članak 52.

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.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
Članak 53.
Sjednici predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik
predsjednika (u daljem tekstu: predsjedavatelj).
POČETAK SJEDNICE
Članak 54.
(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 55.
(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 56.
(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 57.

(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 58.
(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 59.

(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 točci dnevnog reda.
OBILJEŽJE IZLAGANJA NA SJEDNICI
Članak 60.
(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 61.
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 62.
(1) Rasprava o pojedinoj točci 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 63.
(1) Osobu nazočnu na sjednici koja se ne pridržava reda, ne poštuje odredbe
ovoga Statuta ili na drugi način remeti rad sjednice, predsjedavajući je dužan
upozoriti na primjereno ponašanje.
(2) Ako osoba iz stavka 1. ne postupi prema upozorenju, predsjedavajući je
ovlašten udaljiti je sa sjednice.
(3) Udaljenje sa sjednice odnosi se samo na tekuću sjednicu.

ODLAGANJE SJEDNICE
Članak 64.
(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 65.

(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 60. ovoga Statuta

kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke,
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.
-

isprave ili obaviti

ZAKAZIVANJE NASTAVKA SJEDNICE
Članak 66.
Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.
ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 67.
(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
Članak 68.
(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.
ODLUČIVANJE
Članak 69.
(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 70.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.
ZAPISNIK
Članak 71.
(1) O tijeku sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik se vodi pisano, ili se snima tonski, o čemu odlučuje Školski odbor
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili osoba koju kod
pripremanja sjednice osigura predsjedavatelj.
SADRŽAJ ZAPISNIKA
Članak 72.
(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.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Članak 73.
(1) Na početku svake sjednice usvaja se zapisnik sa prethodne, kojeg članovi
dobivaju u pisanom obliku uz poziv za sjednicu, ili ga dobiju na samoj 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, odluka Školskog odbora i ispravak unose se u zapisnik.
(4) Nakon završetka postupka prema stavku 2. ovoga članka zapisnik se usvaja.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 74.
(1) Usvojeni 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
predsjedavatelju i članovima, jedan primjerak ravnatelju, a izvorni zapisnik
čuva se u pismohrani Škole.
STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 75.
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 76.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku
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 77.

(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u
kakvom su doneseni prema članku 67. stavku 2. ovoga Statuta.
(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 78.
(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 79.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj te
sjednice.

(2) POSLOVODSTVO
RAVNATELJ
Članak 80.

(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Škole.

UVJETI ZA RAVNATELJA
Članak 81.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet utvrđene zakonom.
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Članak 82.
(1) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Školski
odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata ravnatelja.
(2) Natječaj se objavljuje se u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama
škole.
(3) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina i može biti ponovno imenovan.
(4) Natječaj traje najkraće osam (8), a najdulje petnaest (15) dana. O duljini
trajanja natječaja odlučuje Školski odbor.
(5) U natječaju se, između ostalog, objavljuju nužni uvjeti koje ravnatelj mora
ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, obvezu dostavljanja program rada za
mandatno razdoblje, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom propisu, vrednovanje dodatnih kompetencija, isprave i oblik isprava
kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta, rok u kojem se primaju
prijave na natječaj te način i rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o
rezultatima izbora (koji ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijave).

(6) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti
osobe oba spola.
(7) Prijave na natječaj Škola je dužna urudžbirati neotvorene. Prijave otvara
predsjednik Školskog odbora na sjednici Školskog odbora.
(8) Nakon otvaranja prijava, Školski odbor razmatra prijave kandidata
prijavljenih na natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne,
potpune i ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane nužne uvjete za
ravnatelja.
PROGRAM RADA
Članak 83.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti i program
rada za mandatno razdoblje.
(2) Program rada iz stavka 1. ovog članka sadržava ciljeve, aktivnosti,
budžet/financijski plan, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji
opisuju što će se i kako provoditi u mandatnom razdoblju.

DODATNE KOMPETENCIJE KOJE SE VREDNUJU I NJIHOVO DOKAZIVANJE
Članak 84.
(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 do 1 na temelju
privatnih ili javnih isprava dostavljenih uz prijavu na natječaj za imenovanje
ravnatelja.
(3) Kandidat za ravnatelja nije obvezan imati dodatne kompetencije iz stavka 1.
ovoga članka.
(4) Vrednovanje dodatnih kompetencija provodi se tajnim glasovanjem članova
školskog odbora prema članku 69. ovoga Statuta.
OBVEZNOST DOSTAVE DOKAZA O ISPUNJENOSTI UVJETA
Članak 85.
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja obvezan je svu natječajnu
dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost traženih uvjeta, dostaviti u
izvorniku i/ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.
(2) U slučaju da natječajna dokumentacija ne bude dostavljanja u traženom
obliku iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja je podnijela takvu prijavu na
natječaj za ravnatelja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj
te se njegova prijava neće razmatrati.
(3) Za kandidata koji bude imenovan za ravnatelja Škola će, prije sklapanja
ugovora o radu, sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj
evidenciji i rehabilitaciji odnosno drugom važećem propisu, pribaviti posebno
uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti za kaznena djela iz članka

106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
PREGLEDAVANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Članak 86.
(1) Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici
Školskog obora, koja se mora održati u roku od 8 dana od dana zaključenja
natječaja.
(2) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom
njihova urudžbiranja te utvrđuje:
- je li prijava dostavljena u propisanom roku,
- ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,
- je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,
- je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka
85. ovoga Statuta,
(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka Školski odbor utvrđuje
koji kandidati se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih
vrši vrednovanje dodatnih kompetencija.
UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA I ROK DOSTAVLJANJA ŠKOLSKIM TIJELIMA
Članak 87.
(1) Nakon utvrđivanja rezultata ostvarenog vrednovanjem, Školski odbor prema
ukupnom broju bodova utvrđuje Listu dva najbolje rangirana kandidata.
(2) U slučaju da je prijavu na natječaj za ravnatelja dostavio samo jedan
kandidat odnosno ako je sukladno članku 86. Školski odbor utvrdio da se
samo jedan kandidat smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, u Listi
kandidata za ravnatelja navodi se samo taj jedan kandidat.
(3) Listu kandidata iz stavka 1. ovoga članka Školski odbor dostavlja
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom vijeću odnosno skupu
radnika (u daljnjem tekstu: Školska tijela).
NAČIN RANGIRANJA NA LISTI KANDIDATA
Članak 88.
(1) U slučaju da nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata
ostvaruju jednak, ali veći broj bodova u odnosu na ostale kandidate, Školskim
tijelima iz članka 87. stavka 3. ovoga Statuta dostavit će se Lista kandidata u
kojoj su navedeni svi kandidati koji su ostvarili jednak veći broj bodova.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su
ostvarili jednak broj bodova istovremeno i osoba koja ostvaruje prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru Školskim tijelima
upućuje se Lista kandidata u kojoj se navodi samo kandidat/kandidati koji
ostvaruje rečenu prednost pri zapošljavanju.
(3) U slučaju da nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata
ostvaruju drugi po redu rangirani rezultat, na Listu kandidata se kao drugo
rangirani kandidati navode svi kandidati s istim brojem bodova.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada je jedan ili više kandidata koji su
ostvarili jednak broj bodova istovremeno i osoba koja ostvaruje prednost pri

zapošljavanju prema posebnom propisu, u daljnju proceduru Školskim tijelima
upućuje se Lista kandidata u kojoj se na drugom mjestu navodi samo
kandidat/kandidati koji ostvaruje rečenu prednost pri zapošljavanju.
(5) U slučaju više kandidata s jednakim brojem bodova na Listu kandidata
navode se abecednim redom prezimena i imena.
IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA
Članak 89.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica Školskog odbora,
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika za predstavljanje
programa rada za mandatno razdoblje predsjednik Školskog odbora
izvješćuje kandidate s liste, a listu i preslike prijave i natječajne
dokumentacije kandidata, uručuje svakom predsjedavatelju
sjednice,odnosno skupa radnika.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA
Članak 90.
(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 srednjeg
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
Članak 91.
(1) U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj je utvrđena lista
kandidata održavaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa
radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i
odredbama ovog statuta.
(3) Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko 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.
(4) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 3. ovog članka vode sjednicu,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja i skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja, a nakon
završenog glasovanja donosi se pisani zaključak o stajalištu koji se dostavlja
Školskom odboru.

(7) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
(8) Zaključci tijela iz stavka 6. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora
koje ih je imenovalo u Školski odbor.
GLASOVANJE
Članak 92.
(1) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika bira se
izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(2) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
(3) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za
ravnatelja Škole.
(4) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu
kandidata za ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su
dostavili pravodobne i potpune prijave.
(5) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu
radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred
prezimena kandidata za kojeg glasuje.
(6) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
(7) Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasački listić navodi se „za“ i „
protiv“.
PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 93.
(1) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s
važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema
broju dobivenih glasova.
(2) 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.
(3) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće
roditelja ili skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo
propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
(4) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 91.
stavci 6. i 8. ovog Statuta.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 94.
(1) Na temelju rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja
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 95.
Predsjedavatelj sjednice Vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa
radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz članka 94. ovoga statuta
predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice Vijeća, odnosno skupa radnika.

IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 96.
(1) Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.
(2) Nakon što kandidati završe sa predstavljanjem programa rada pristupa se
glasovanju.
(3) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i
skupa radnika glede pojedinog kandidata Školski odbor javnim glasovanjem
donosi odluku o izboru kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za
koje je utvrdio da ispunjavanju propisane uvjete. Za izabranog kandidata
Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i obrazovanja za
dobivanje suglasnosti. Kada Škola dobije suglasnost za izabranog kandidata ili
kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti, Školski odbor u roku do 15
dana donosi odluku o imenovanju ravnatelja.
(4) Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem u
skladu s člankom 68. stavkom 4. ovoga Statuta.
(5) O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje
sve sudionike natječaja
(6) Kada Školski odbor ne dobije suglasnost Ministra znanosti, obrazovanja
raspisat će novi natječaj.
RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 97.
(1) Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja
ravnatelja na rad i vrijeme sklapanja ugovora o radu.
(2) Predsjednik školskog odbora s imenovanim ravnateljem prema odluci o
imenovanju sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od pet godina u punome
radnom vremenu.

Ravnatelj:
-

OVLASTI RAVNATELJA
Članak 98.
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 elektronsku maticu
osigurava dostupnost Školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
osigurava zainteresiranim ovlaštenicima pravo na pristup informacijama
određuje nastavnika za predlaganje ocjene Razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ,spriječenosti ili drugog razloga
izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
imenuje razrednike
imenuje povjerenstva za polaganje ispita
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
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje kontrolnih, pomoćničkih
ispita, završnog rada i državne mature u Školi
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
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i
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
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
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 nastavnika 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 Nastavničkog 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.
Predlaže članove Povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavnika i stručnih suradnika

OSNIVANJE RADNIH TIJELA
Članak 99.
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 100.
(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.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 101.
(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
- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.
(3) Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od
ravnatelja da se u roku do 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 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.
(6) 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.

(7) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 3. ili 4.
Zakona o ustanovama, razriješenom ravnatelju škola će otkazati ugovor o
radu uz otkazni rok od mjesec dana.

ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 102.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih
poslova zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik, koji se prethodno usuglasio
sa imenovanjem, kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za zamjenu ravnatelja imenovati člana nastavničkog
vijeća koji nije član školskog odbora i koji se prethodno suglasi s
imenovanjem.
(3) Ravnatelja zamjena obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do
ravnateljeva povratka.
(4) Ravnatelja zamjena može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima

samo uz ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti osobu imeovanu za
ravnatelja i imenovati drugoga člana nastavničkog vijeća.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
Članak 103.
(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 nastavnik ili stručni
suradnik koji se prethodno suglasio s imenovanjem.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati nastavnik 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 imenovati drugog nastavnika ili stručnog
suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor
o radu na određeno vrijeme.

TAJNIK ŠKOLE
Članak 104.
(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 studij upravne struke.
(3) STRUČNA TIJELA

Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće
- Razredno vijeće.

VRSTE STRUČNIH TIJELA
Članak 105.

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Članak 106.
(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
(2) Nastavničko 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
donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave
predlaže imenovanje razrednika
predlaže stručno usavršavanje nastavnika 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
odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu,
odnosno promjenom obrazovnog programa
osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
izriče pedagoške mjere na prijedlog razrednika i razrednog vijeća
određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

RAZREDNO VIJEĆE
Članak 107.
(1) Razredno vijeće čine nastavnici 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 i ocjenu iz vladanja
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta
o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- izriče pedagoške mjere na prijedlog razrednika
- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 108
(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
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
- 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 nastavničkom 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
predlaže pedagoške mjere razredno vijeću, nastavničkom vijeću i ravnatelju
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
VRSTE RADNIKA ŠKOLE
Članak 109.
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćnotehnički radnici.

PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 110.
(1) Nastavnici 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 nastavnika i stručnih suradnika.
(3) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom
općinskom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za
koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 111.
(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 112.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.
VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 113.
Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.
DOBNA GRANICA ZA UPIS
Članak 114.
(1) U prvi razred škole upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.
(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz

odobrenje školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
NATJEČAJ I IZBOR KANDIDATA
Članak 115.
(1) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama
i oglasnim pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.
(2) Škola provodi izbor kandidata prijevljenim na natječaj prema odluci o upisu, a
u skladu s elementima i kriterijima za izbor kandidata.
(3) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.
PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE
RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 116.
(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u
inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz
kojega je podnositelj dostavio:
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.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe
Zakona o općem upravnom postupku.
DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU
Članak 117.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja
u Školi odlučuje nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za
provođenje ispitnog postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti
mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili
utvrditi ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak
obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 118.
(1) Na zahtjev učenika odnosno roditelja ili skrbnika učenik druge škole koja
ostvaruje isti obrazovni program može prijeći i nastaviti obrazovanje u ovoj
školi.
(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nastavničko vijeće.
PROMJENA PROGRAMA
Članak 119.
(1) Učenik može promijeniti upisani obrazovni program.

(2) O zahtjevu učenika odnosno roditelja ili skrbnika za promjenom upisanog
obrazovnog programa odlučuje nastavničko vijeće.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se razlikovni i dopunski ispiti,
njihov sadržaj te način i rokovi polaganja ispita.
PRIJEPIS OCJENA
Članak 120.
Kada je škola upisala učenika druge škole prema članku 118. i 119. ovoga statuta, izvijestiti će drugu
školu o obavljenom upisu i zatražiti od te škole da ispiše učenika i dostavi joj u roku do sedam dana
prijepis ocjena.
PREKID I NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 121.
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje, može se upisati u Školu samo ako od
kraja školske godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske
godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije školske
godine.
(2) O zahtjevu učenika za upis u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje
nastavničko vijeće.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 122.
Učeniku prestaje status u Školi:
- na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje
- godinu dana nakon završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa kada nije
položio državnu maturu, odnosno izradio ili obranio završni rad
- kada se ispiše iz Škole
- kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred
- ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni ispit.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
Članak 123.
(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 nastavnicima, 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 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
propisima i općim aktima škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 124.

(1) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije

dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, a koju je
potpisao i roditelj ili skrbnik.
(2)Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati
izostanak svoga djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz stavka 1. ovog
članka, a u trajanju od najviše 3 radna dana, a koji ne mogu biti uzastopni.
(3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave učenika za koji je
njegov roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:
- u hitnim slučajevima usmeno od nastavnika za izostanak s njegova sata;
- pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana;
- pisano od ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i
- pisano od nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.
Članak 125.

(1) Roditelji učenika odgovorni su za njegovo redovito pohađanje nastave, te su
dužni u slučaju njegova izostanka s nastave te izostanke opravdati u roku od 7
dana.
(2) Izostanke učenika roditelji će opravdati usmenom isprikom, liječničkom
ispričnicom ili odgovarajućom ispričnicom nadležne institucije.
(3) Ako učenik ne pohađa nastavu 5 dana neprekidno bez odgovarajuće ispričnice,
tada razrednik treba u roku od 7 dana zatražiti razgovor s njegovim
roditeljem ili skrbnikom.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 126.
(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 pravobranitelja za djecu i zavod (centar) za socijalnu skrb.

PEDAGOŠKE MJERE
Članak 127.
Pedagoške mjere izriču se učenicima prema odredbama Zakona
odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i ovog
Statuta.
Članak 128.

(1) Pedagoške mjere koje se izriču učenicima Škole zbog povreda dužnosti,
neispunjenja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja
(u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja) su:
- opomena,
- ukor,
- opomena pred isključenje i
- isključenje.
(2) Neprihvatljiva ponašanja zbog kojih se učenicima izriču pedagoške mjere iz
prethodnog stavka ovog članka podijeljena su ovisno o težini na lakša, teža,

teška i osobito teška.

Članak 129.
(1) Pedagoške mjere izriču se učenicima radi sprječavanja i otklanjanja svih
neprihvatljivih ponašanja i kršenja odredaba Pravilnika o kućnom
redu,pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugih
provedbenih propisa, a sa ciljem da potaknu učenike da odustanu od svih
oblika neprihvatljiva ponašanja i usvajanja prihvatljivih oblika ponašanja,
sukladno pravilima kućnog reda i drugih odgojno-obrazovnih pravila.
(2) Pedagoške mjere ne mogu se izreći razrednom odjelu.
Članak 130.
(1) Opomena se izriče zbog:
- ometanja odgojno/obrazovnog rada (izazivanje nereda, stvaranje buke,
pričanje nakon usmene opomene nastavnika ili dovikivanje tijekom
odgojno/obrazovnog rada);
- onečišćenje školskog prostora i okoliša (bacanje otpadaka i smeća izvan koša
za smeće);
- oštećenja imovine u prostorijama Škole ili na drugom mjestu gdje se održava
odgojno/obrazovni rad (npr. šaranje po školskom namještaju, urezivanje
školskog namještaja, itd.);
- nedopušteno korištenje informacijsko/komunikacijskih uređaja tijekom
odgojno /obrazovnog rada;
- poticanje i pomaganje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
- poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
- uznemiravanja učenika ili radnika Škole, odnosno druge aktivnosti koje
stvaraju nelagodu kod drugih osoba, nakon što je učenik upozoren na takva
činjenja;
- korištenjem nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.
(2) Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg
neprihvatljiva ponašanja iz prethodnog stavka ovog članka ili u slučaju da je
učenik neopravdano izostao s nastave više od 0,5 % nastavnih sati od ukupnog
broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
Članak 131.
(1) Ukor se izriče učeniku zbog:
- ometanje odgojno/obrazovnog rada na način da je onemogućeno njegovo
daljnje izvođenje;
- povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenja
neistina i glasina o drugom učeniku ili radniku Škole;
- unošenja ili konzumiranja psiho aktivnih 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 drugom mjestu gdje
se održava odgojno/obrazovni rad;
- namjerno uništenje imovine nanošenjem veće štete u prostoru Škole ili na

drugom mjestu gdje se održava odgojno/obrazovni rad;
- prikrivanje nasilničkih oblika ponašanja;
- udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugrozit
sigurnost samog učenika ili druge osobe, a bez težih posljedica;
- korištenje ili zloupotreba podataka drugog učenika iz pedagoške
dokumentacije;
- klađenje ili kockanje u prostoru Škole ili na drugom mjestu gdje se održava
odgojno/obrazovni ;
- prisvajanje tuđe stvari.
(2) Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težeg neprihvatljiva ponašanja iz
prethodnog stavka ovog članka ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao
više od 1 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti
uključen tijekom nastavne godine.
Članak 132.
(1) Opomena pred isključenje izriče se zbog:
- izazivanja i poticanja 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 bez njihove izmjene;
- krađa tuđe stvari;
- poticanje grupnog govora mržnje;
- uništavanje službene dokumentacije Škole;
- prisila drugog učenika na neprihvatljiva ponašanja ili iznuda drugog učenika
(iznuđivanje novca);
- unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor Škole ili drugdje gdje se
održava odgojno/obr. rad.
(2) Pedagoška mjera opomena pred isključenje izriče se zbog teškog
neprihvatljivog ponašanja iz prethodnog stavka ovog članka ili u slučaju da je
učenik neopravdano izostao više od 1,5 % nastavnih sati od ukupnog broja sati
u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(1) Isključenje iz škole izriče se zbog:

Članak 133.

- 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.
(2) Pedagoška mjera isključenja iz škole za učenika škole, izriče se zbog osobito
teškog neprihvatljivog ponašanja iz prethodnog stavka ovog članka 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.
TIJELA OVLAŠTENA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 134.
(1) Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik.
(2) Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Razredno vijeće.
(3) Pedagošku mjeru opomena pred isključenje izriče Nastavničko vijeće.
(4) Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole na
temelju prijedloga Nastavničkog vijeća.
(5) Do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere isključenja iz Škole
ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog
procesa ali ne duže od 8 dana, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti
roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja odluke o
izricanju pedagoške mjere, rješenje o privremenom udaljenju će se ukinuti.
(6) Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.
POSTUPAK IZRICANJA PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 135.
(1) Postupak za izricanje pedagoških mjera pokreće razrednik na temelju
utvrđenih činjenica i podataka iz pedagoške dokumentacije.
(2) Pri pokretanju postupka ovlaštena tijela mogu razmotriti prijedloge i
predstavke radnika, učenika Škole, građana i pravnih osoba.

NAČELO OSOBNOSTI I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Članak 136.
(1) Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o
mentalnoj i socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim
okolnostima koje utječu na njegov razvoj.
(2) Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja,
ponižavanja učenika niti povrjeda njegove osobnosti.
TRAJANJE PEDAGOŠKE MJERE
Članak 137.
Pedagoške mjere se izriču za tekuću školsku godinu.
PRIGOVOR
Članak 138.
Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje izriču se kao mjere upozorenja i na
njihovo izricanje učenik odnosno roditelj ili skrbnik može uputiti prigovor ravnatelju škole.
PODNOŠENJE PRIGOVORA

Članak 139.
Prigovor se podnosi ravnatelju škole pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 8 dana od dana primitka
obavijesti o izrečenoj pedagoškoj mjeri upozorenja.
ŽALBA
Članak 140.
Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik ima
pravo žalbe Ministarstvu znanosti i obrazovanja, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
PODNOŠENJE ŽALBE
Članak 141.

(1) Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 15 dana od dana
primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja.
(2) Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.
(3) Žalba odgađa izvršenje rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

IZVRŠENJE RJEŠENJA
Članak 142.
(1) Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u
roku do osam dana od dana izvršnosti.
(2) Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u
svjedodžbu.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 143.
(1) Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ovjenu iz
nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz
vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika.

(3) Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se
javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne
godine.

(4) 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.
(5) Trajanje dopunskog rada iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje nastavničko
vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati
po nastavnom predmetu.
(6) U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 4. ovoga članka ostvari
očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. S
ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj, odnosno nastavnik
dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 144.

Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
POLAGANJE ISPITA
Članak 145.
(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom
učenika iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od
dana završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću za
polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku do dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja
može u roku do dva dana od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani
zahtjev nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Ocjena nastavničkog
vijeća je konačna.
SASTAV POVJERENSTVA
Članak 146.
(1) Povjerenstvo iz članka 137. stavka 1. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika (razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
(2) Članove povjerenstva imenuje nastavničko vijeće.
STRUKTURA ISPITA
Članak 147.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog
predmeta.
(2) Iz kojih ćese predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni
ispit, određuje nastavničko vijeće.

TRAJANJE ISPITA
Članak 148.
(1) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.
(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.
ISPITNA PITANJA
Članak 149.
(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 150.
(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je
podnesen zahtjev za polaganjem ispita.
(3) Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova.

(4) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno
priopćiti.
ZAPISNIK O ISPITU
Članak 151.

(1) O tijeku ispita 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 152.
(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.
POPRAVNI ISPIT
Članak 153.
(1) Redovni učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva
nastavna predmeta ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog rada nije
zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.
(2) 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.
ROKOVI POPRAVNOG ISPITA
Članak 154.
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.
POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA
Članak 155.
(1) Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
(2) Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 147. do 152. ovoga
statuta.
PREDMETNI I RAZREDNI ISPIT
Članak 156.
(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 157.
(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 utvrđuje razredno vijeće.
POLAGANJE PREDMETNIH I RAZREDNOG ISPITA
Članak 158.
(1) Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
(2) Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(3) Učenik ne može polagati više od 3 (tri) predmeta u jednom danu.
DODATNI ROKOVI
Članak 159.
(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, razredno vijeće
na njegov zahtjev odobrava dodatni rok za polaganje preostalih ispita.
(2) 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.
(3) Novi rok iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smije biti suprotan članku 149.
ovoga statuta.
DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 160.
(1) Učenici koji imaju status kategoriziranog športaša prema odredbama Zakona
o športu, daroviti učenici u umjetničkim područjima te učenici koji se
pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi
pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od
propisanog trajanja upisanog programa.
(2) Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje nastavničko vijeće.
POHVALE I NAGRADE
Članak 161.
(1) Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te
aktivnostima u Školi i izvan nje mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 162.
Pohvale su:

-

pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

(1) Nagrade su:

NAGRADE
Članak 163.

- 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.

DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 164.

Pohvale i nagrade iz članaka 161. i 162. ovoga statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu
i sl.
PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA

Članak 165.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i pravne
osobe izvan Škole.
TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA
Članak 166.
(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.
(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.
(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA
Članak 167.

(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 168.

(1) Pisana pohvala iz članka 155. i pisana isprava iz članka 156. stavka 1. ovoga
statuta izdaje se na obrascu koji utvrđuje nastavničko vijeće.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i
ravnatelj, a pisanu ispravu ravnatelj.
VII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 169.
(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 170.

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.
VIJEĆE UČENIKA
Članak 171.
(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.
OVLASTI VIJEĆA UČENIKA
Članak 172.

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 kod donošenja kućnog reda
- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 173.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o
pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika
vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.
VII. RODITELJI I SKRBNICI
SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 174.
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 175.
(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.

ODGOVORNOST RODITELJA
Članak 176.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke
učenika opravdati neposredno u Školi ili pisanom izjavom, najkasnije drugi dan nakon izostanka učenika.
NADOKNADA ŠTETE
Članak 177.
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 i Pravilnika o nadoknadi štete.
OBVEZE RODITELJA
Članak 178.
(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 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
- kinopredstava
- kazališnih predstava
- priredaba i natjecanja
- rada učeničkih klubova i društava
- nastavnog materijala.
VIJEĆE RODITELJA
Članak 179.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA
Članak 180.
(1) 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.
(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.
ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 181.
(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.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 182.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća
roditelja i bira predsjednik i zamjenik 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.
OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 183.
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 184.
(1) 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 sredstvima
javnog informiranja
- obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih
skupova u Školi i omogućavanja im nazočnosti na skupovima
- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Škole.
(2) Za javnost rada odgovorni su predsjednik Školskog odbora i ravnatelj.

X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 185.
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 186.
(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 187.
(1) Osobni podatci fizičkih osoba mogu se u Školi prikupljati u svrhu s kojom je
ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se
dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je
podudarna sa svrhom prikupljanja.
(2) U Školi se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i
drugim propisima.
(3) Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.
SLUČAJEVI PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 188.
(1) Osobni podatci smiju se u Školi prikupljati i dalje obrađivati:
- u slučajevima određenim zakonom
- uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Škole
- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju
kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak
- ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom
interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Škole ili treće strane kojoj se podatci
dostavljaju
- ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Škole ili treće
strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih
prava i sloboda ispitanika
- kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.
(2) Osobni podatci koji se odnose na učenike i malodobne osobe mogu se
prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere
zaštite.
(3) Osobne podatke mogu u Školi prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene

osobe.
(4) Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih
podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
ZABRANA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Članak 189.
(1) U Školi je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se
odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga
uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i spolni život i osobne podatke o
kaznenom i prekršajnom postupku.
(2) Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje
obrađivati:
- uz privolu ispitanika
- kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja
prava i obveza koje Škola ima prema posebnim propisima
- kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog
integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili
pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju privolu
- kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Škole pod uvjetom da se
obrada odnosi izrijekom na učenike i radnike Škole i da podatci ne
budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika
- kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili
zaštite potraživanja propisanih zakonom
- kada je ispitanik objavio osobne podatke.
(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno
označena i zaštićena.
EVIDENCIJA ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA
Članak 190.
U Školi se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži:
- naziv zbirke
- naziv i sjedište Škole
- svrhu obrade
- pravni temelj uspostave zbirke podataka
- kategoriju osoba na koje se podatci odnose
- vrste podataka sadržanih u zbirci podataka
- način prikupljanja i čuvanja podataka
- vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
- osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište
- naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države
odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe
na koju se podatci odnose
- naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.
OVLAŠTENI RADNIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Članak 191.
(1) Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
- skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka
- upozorava tijela i radnike Škole na primjenu propisa o zaštiti osobnih

podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na
privatnost i zaštitu osobnih podataka
- upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim
obvezama kod zaštite osobnih podataka
- skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Škole prema
Agenciji za zaštitu osobnih podataka
- izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka
- daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka
- daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom
osobnih podataka
- prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih
podataka te predlaže poboljšanje tih mjera
- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih
podataka.
(3) Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv
kojega se vodi postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno
upozorenje zbog povrjede radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog
povrjede etičkog kodeksa.
(4) O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti
Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana
imenovanja.
DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIMA
Članak 192.
(1) Škola može dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na
temelju njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova
u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
(2) Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj
za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
(3) O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka
odlučuje radnik iz članka 191. ovoga statuta.

XII. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NAČIN DAVANJA INFORMACIJA
Članak 193.
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 na jedan od sljedećih načina:
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 194.
(1) Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili
usmenog zahtjeva.

(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik,
a kada je podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja,
načinit će se službena bilješka.
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA
Članak 195.
(1) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup
informaciji najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(2) Škola će odbiti zahtjev korisnika:
a. kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
b. ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog interesa
c. ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak informacije
d. ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom
(3) Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje
se informacija nalazi.
(4) O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 3. ovoga
članka odlučuje se rješenjem.
(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka korisnik može izjaviti u roku do 15
dana od dana dostave rješenja žalbu povjereniku za informiranje.

SLUŽBENA OSOBA ZA RJEŠAVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 196.
(1) Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Škole kao posebnu službenu osobu
mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
a. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija i rješava pojedinačne zahtjeve za
ostvarivanje prava na pristup informacijama
b. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u
službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Škole
c. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup
informacijama.
NADOKNADA
Članak 197.
(1) Kod davanja informacija Škola korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već
samo nadoknadu 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 198.
(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 NASTAVNIKA I PROGRAMI RADA
Članak 199.
(1) Nastavnici 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 sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada Škole.

XIV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE
IMOVINA ŠKOLE
Članak 200.
Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi
radnici Škole.
FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 201.
(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 202.
(1) Kada škola u obavlanju djelatnosti ostvari dobit ta će se dobit uporabiti za
obavljanje u razvoj djelatnosti.
(2) Ako škola posluje s gubitkom gubitak će se namiriti u skladu s odlukom
osnivača.

XV.

ŠKOLSKA VIJEĆA

RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 203.
(1) Nastavničko vijeće, razredno vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika (u
daljem tekstu: vijeće) rade na sjednicama.
(2) Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje
predsjednik vijeća pozove na sjednicu.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 204.

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
ukupnog broja članova vijeća.
ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 205.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj
ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 206.
Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XVI. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 207.

Opći akti Škole su:
- statut
- pravilnik
- poslovnik
- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.
POPIS OPĆIH AKATA
Članak 208.
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
- etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- poslovnik o radu školskih vijeća
- poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva završnog rada.
PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 209.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog odbora.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 210.
(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 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.

PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 211.
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 212.
(1) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.
(2) Na izvid odredbi općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se
članak 186. ovoga statuta.
POJEDINAČNI AKTI
Članak 213.
(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i
radnika, donose školski odbor 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 214.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 215.
1. Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
2. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Škole od 12. srpnja 2016. , Klasa: 60203/12-01/554, Urbroj:2129/19-12-01-1,
Klasa: 602-03/19-01/
Urbroj:2129/19-19-01-01
Predsjednik Školskog odbora:
Hrvoje Čuljak, mag.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole__________2019.g., a stupio je na
snagu__________2019.g.
Ravnatelj:
Nediljko Biočić,prof.

Pravni temelj za donošenje novog statuta je stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 4. kolovoza 2018., a isti je objavljen u
„Narodnim novinama“, br.68. od 27.7.2018.
Temeljem članka 45. spomenutog Zakona, školske ustanove/ učenički domovi dužni su uskladiti
odredbe statuta i drugih općih akata s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana
njegova stupanja na snagu, a do tada primjenjivat će se važeći opći akti Doma.
Kako je predmetni Zakon stupio na snagu 4.8.2018., Dom je Statut obvezan uskladiti do 4.2.2019.
godine, stoga ravnateljica Doma Ljiljana Buljubašić, prof., predlaže donošenje novog Statuta kako
bi isti bio dostavljen Splitsko-dalmatinskoj županiji kao osnivaču radi izdavanja prethodne
suglasnosti.
Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (NN 68/18), Domski odbor Ženskog đačkog doma u Splitu na 13. sjednici održanoj
30. siječnja 2019. g. jednoglasno je donio sljedeću:
ODLUKU
Usvaja se sljedeći prijedlog teksta novog Statuta Ženskog đačkog doma predložen od strane
ravnateljice Doma Ljiljane Buljubašić, prof., koji se dostavlja osnivaču Splitsko-dalmatinskoj
županiji radi dobivanja prethodne suglasnosti na isti:

STATUT
ŽENSKOG ĐAČKOG DOMA
1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i način
odlučivanja tijela Doma, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i obveze učenica, odgajatelja i
roditelja, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada, te druga pitanja od značenja za djelatnost i
poslovanje Ženskog đačkog doma iz Splita, Ćiril-Metodova 26 (u daljnjem tekstu Dom).

Članak 2.
Dom je pravna osoba upisana u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Splitu, te u
zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i
obrazovanja.
Dom je srednjoškolska javna ustanova koja obavlja djelatnost učeničkih domova u skladu sa
Zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 3.
Osnivač Doma je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač).
2.

NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.

Naziv Doma glasi: ŽENSKI ĐAČKI DOM
Sjedište Doma je: Ćiril-Metodova 26, 21 000 SPLIT
Puni naziv Dom ističe na zgradi u kojoj je njegovo sjedište.
3.

PEČAT I ŠTAMBILJ
Članak 5.

U pravnom prometu Dom koristi pečat i štambilj.
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub
ispisan naziv i sjedište Doma, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske;
2. Jedan pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište
Doma.
Štambilj je četvrtastog oblika, promjera 45x10 mm i u njemu je upisan puni naziv i sjedište Doma.
Pečatom iz stavka 2. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Dom izdaje i akti koje
Dom donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 2. točka 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje
Doma.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Doma.
Svaki pečat iz stavka 2. točka 2. ovoga članka ima svoj broj.
Svaki štambilj ima svoj broj.
O broju pečata i štambilja, čuvanju i načinu uporabe odlučuje ravnatelj Doma.
4.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE
Članak 6.

Dom zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovog članka upisuju se u sudski registar.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Doma, predstavlja i zastupa Dom, te poduzima sve
pravne radnje u ime i za račun Doma, sukladno Zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj vodi stručni rad Doma i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Članak 7.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu u granicama svojih
ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Ravnatelj Doma određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
U slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, ravnatelja Doma zamjenjuje
osoba iz reda Odgajateljskog vijeća, a predlaže je ravnatelj Doma.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata za osobu koja
zamjenjuje ravnatelja predlaže Domski odbor.
Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika
ravnatelja.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Domski odbor donosi javnim glasovanjem.
Za osobu koja zamjenjuje ravnatelja izabran je onaj kandidat za kojeg je glasala većina od ukupnog
broja članova Domskog odbora.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Doma stavlja se na oglasnu ploču u roku od
tri dana od dana donošenja Odluke.
O imenovanju zamjenika ravnatelja izvještava se Osnivač u roku od 5 dana od dana donošenja
Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Doma.

5.

DJELATNOST DOMA
Članak 10.

Dom je javna ustanova koja obavlja djelatnost učeničkih domova kao svoju osnovnu djelatnost,
sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisima donesenim
temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ovim Statutom.
Osnovna djelatnost Doma je:
-

organiziranje smještaja i prehrane u Domu učenica redovnih polaznika srednjih škola u
Splitu;

-

organiziranje i ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicama;
organiziranje i ostvarivanje kulturno-umjetničkih aktivnosti učenica;
organiziranje tehničkih i športskih aktivnosti učenica;
uređenje i obavljanje ostalih poslova vezanih uz ostvarivanje djelatnosti srednjeg školstva.

Dodatna djelatnost Doma je:
Dodatna djelatnost doma je hotelsko-ugostiteljska djelatnost.
Dodatnom djelatnošću Dom se može baviti za vrijeme ljetnih praznika (srpanj- kolovoz) kada
postoje slobodni prostorni kapaciteti Doma.
U Domu mogu biti smješteni i koristiti domske usluge iz prethodnog stavka ovog članka i
studentice splitskih učilišta, učenice srednjih škola i studentice na doškolovanju, kao i polaznici
seminara, tečajeva, sudionici zimskih i ljetnih škola koje se organiziraju u cilju stručnog i
permanentnog obrazovanja, ako postoje slobodni kapaciteti i drugi uvjeti propisani Zakonom i
Statutom.
Članak 11.
Dom može u okviru svoje dodatne djelatnosti, pružati usluge smještaja i prehrane polaznicima
učeničkih i studentskih ekskurzija, te drugim građanima koji privremeno borave u Splitu kao
sudionici studijskih, turističkih i sličnih putovanja, vodeći računa o slobodnim smještajnim
kapacitetima i drugim uvjetima koji bi zadovoljili takve vrste usluga.
Članak 12.
Dom ostvaruje program odgojno-obrazovnog rada na temelju Godišnjeg plana i programa rada
kojim se uređuje mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada, a sadrži
podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji
broj sati odgajatelja, plan rada ravnatelja, odgajatelja i stručnih suradnika, plan rada Domskog
odbora, plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Doma.
Godišnji plan i program rada Doma, na prijedlog ravnatelja donosi Domski odbor najkasnije do 7.
listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama Doma u skladu s propisima vezanim
uz zaštitu osobnih podataka.
Dom je dužan elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti Godišnji plan i program do 15. listopada
tekuće godine.
Članak 13.
Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana.
Članak 14.

Dom izvodi odgojno-obrazovni program sedam radnih dana tjedno u skladu s Godišnjim planom i
programom rada.
Članak 15.
Odgojno-obrazovni rad Dom izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode sukladno Godišnjem planu i programu rada.
Članak 16.
Odgojno-obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije
nastavnog plana i programa u skladu s Godišnjim planom i programom rada, Dom može izvoditi i
izvan mjesta u kojem mu je sjedište.
Članak 17.
Odgojno-obrazovni rad u Domu organizira se i izvodi po odgojno-obrazovnim skupinama, koje se
ustrojavaju prema Državnom pedagoškom standardu Domskog sustava odgoja i obrazovanja.

Članak 18.
Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenica Dom organizira posebne programe
slobodnih aktivnosti kao i sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog
sadržaja, koje se planiraju Godišnjim planom i programom rada i programom rada neposrednih
nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Domu.
Članak 19.
Sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu i programima slobodnih aktivnosti, pravo je svake
učenice.
Članak 20.
U svezi s obavljanjem djelatnosti, Dom surađuje sa susjednim domovima, školama i drugim
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 21.
Dom o svojoj djelatnosti, učenicama i djelatnicima vodi posebnu pedagošku i drugu dokumentaciju
i evidenciju sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona.
Dom je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odlučivanju na temelju javnih ovlasti o
pravima, obvezama ili pravnim interesima učenica, roditelja ili skrbnika učenica, te drugih fizičkih

ili pravnih osoba dužan postupati prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i ostalih zakona kojima se uređuje djelatnost srednjeg školstva.
Članak 22.
Dom ima knjižnicu.
Knjižnica čini sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa Doma.
6. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DOMA
Članak 23.
Dom se ustrojava kao samostalna ustanova i jedinstvena cjelina.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Doma u cilju ostvarivanja
programa odgojno-obrazovnog rada i cjelokupne djelatnosti, te Godišnjeg plana i programa rada
Doma.
Unutarnje ustrojstvo doma uspostavlja se tako da se povezuju svi oblici rada i djelatnosti prema
vrsti i srodnosti poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati u odgoju i obrazovanju učenica,
primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Doma kao javne ustanove.
Članak 24.
Unutarnjim ustrojstvom Doma uređuju se stručno-pedagoški, administrativno-stručni,
računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi, koji se obavljaju radi ostvarivanja
cjelokupne djelatnosti Doma i njegovog poslovanja kao javne ustanove, uspostavljanje pedagoške
dokumentacije i evidencije, izdavanja odgovarajućih potvrda i uvjerenja, ostvarivanje prava i
učenica i roditelja, obavljanje javnosti rada Doma, te ostvarivanje prava i obveza djelatnika doma.
Članak 25.
Tjedno radno vrijeme Doma (40-satno) raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti
Doma, te zadovoljavanju potreba učenica, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u
pravilu, u pet radnih dana.
Uredovno radno vrijeme u Domu tijekom radnog dana određuje ravnatelj Doma.
Odgojno-obrazovni rad za učenice smještene u Domu organizira se prema obvezama učenica u
srednjim školama koje pohađaju, odnosno prema Godišnjem planu i programu rada Doma.
Članak 26.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s učenicama i roditeljima, određuje se sukladno
potrebama učenica i roditelja, tako da se roditeljima i drugim građanima omogući da i izvan svog
radnog vremena mogu obaviti potrebite poslove u Domu.
Dom je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Doma ili na drugi prikladan
način obavijestiti javnost o radnom vremenu za rad s građanima odnosno učenicama, njihovim
roditeljima i drugim strankama.
Članak 27.
Bliže odredbe o unutarnjem ustrojstvu koje se odnose na uvjete i način rada Doma, potreban broj
odgajatelja i drugih djelatnika u Domu, formiranje odgojnih skupina i dr. utvrđuje se Pravilnikom o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Doma.
Unutarnje ustrojstvo koje se odnosi na smještaj i boravak učenica u Domu, njihova prava i
dužnosti, organiziranje smještaja i prehrane, odnos učenica prema odgajateljima i drugim
djelatnicima, obveze roditelja i staratelja učenica te druge pojedinosti uređuju se Pravilnikom o
kućnom redu Doma.

Članak 28.
Domski odbor u suradnji s Odgajateljskim vijećem donosi Etički kodeks neposrednih nositelja
odgojno obrazovnih djelatnosti u Domu prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks
obvezuje.

7. UPRAVLJANJE DOMOM
Članak 29.
Domom upravlja Domski odbor.
Domski odbor ima sedam (7) članova.
Članove domskog odbora imenuje i razrješava:
- Odgajateljsko vijeće: dva (2) člana iz reda odgajatelja i stručnih suradnika,
- Vijeće roditelja, jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Doma,
- Osnivač, tri (3) člana samostalno.
Jednog (1) člana u Domski odbor imenuje i razrješuje radničko vijeće, odnosno ako u Domu nije
utemeljeno radničko vijeće, člana Domskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim
glasovanjem radnici Doma prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je
uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Članak 30.

Članom Domskog odbora ne može biti imenovana 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 (Članak 106.
stavak 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).
Članak 31.
Predlaganje i izbor kandidata za članove Domskog odbora iz reda odgajatelja i stručnih suradnika
obavlja se na sjednici Odgajateljskog vijeća tajnim glasovanjem.
Sjednicu Odgajateljskog vijeća saziva ravnatelj.
Za provođenje izbora Odgajateljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Domskog odbora.
Izbori se održavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata članova Domskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Članak 32.
Kandidate za članove Domskog odbora iz reda odgajatelja i stručnih suradnika može predložiti
svaki član Odgajateljskog vijeća nazočan na sjednici Odgajateljskog vijeća.
Svaki odgajatelj i stručni suradnik može i sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za članove Domskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira.
Kandidatom se smatra svaki odgajatelj i stručni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili koji je
sam istaknuo svoju kandidaturu.
Članak 33.
Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za Domski odbor.
Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu
listu prema abecednom redu prezimena.
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 Domskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Domski 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 natpolovična većina članova
Odgajateljskog vijeća.
Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 36.
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 listić na kojem je zaokruženo više rednih brojeva ispred prezimena kandidata od
potrebnog broja, kao i listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatrat će se
nevažećima.
Članak 37.
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 za člana Domskog odbora dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje za te kandidate se ponavlja, sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Odgajateljsko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo
povrjeda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Odgajateljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Domskog odbora izabrani su
odgajatelji ili stručni suradnici koji su na listi dobili najveći broj glasova nazočnih članova
odgajateljskog vijeća.
O izboru dva člana iz reda odgajatelja i stručnih suradnika za članove Domskog odbora svi
zaposleni u Domu izvješćuju se putem oglasne ploče.
Članak 38.
Izvadak iz zapisnika sa sjednice Odgajateljskog vijeća s popisom imenovanih članova Domskog
odbora, dostavlja se ravnatelju.

Članak 39.
Ravnatelj je dužan izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora jednog (1) roditelja iz reda Vijeća
roditelja, za predstavnika roditelja u Domski odbor.

Članak 40.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenica svake odgojne skupine Doma.
Roditelji učenica svake odgojne skupine na početku školske godine javnim glasovanjem biraju na
roditeljskom sastanku između sebe u Vijeće roditelja jednog predstavnika.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj Doma do izbora predsjednika
Vijeća roditelja.
Vijeće roditelja radi na sjednicama koje se mogu održati ako je na sjednici prisutna većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova prisutnih članova.
Vijeću roditelja predsjedava predsjednik koji se bira javnim glasovanjem većine od ukupnog broja
nazočnih članova vijeća roditelja.
Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Doma.
O tijeku sjednice Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik se pohranjuje u tajništvo Doma na čuvanje.
Rad Vijeća roditelja utvrđen je Poslovnikom o radu Vijeća roditelja.
Članak 41.
O izboru kandidata za člana Domskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Doma odlučuju
predstavnici roditelja na sjednici Vijeća roditelja.
Kandidata za člana Domskog odbora iz reda roditelja može predložiti svaki član Vijeća roditelja
nazočan na sjednici Vijeća roditelja.
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju
kandidaturu.
O izboru člana Domskog odbora Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.
U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.
Za člana Domskog odbora iz reda Vijeća roditelja imenuje se kandidat koji je dobio najveći broj
glasova nazočnih roditelja, članova Vijeća roditelja.
Članak 42.
Jedan primjerak zapisnika o izboru imenovanog roditelja, za člana Domskog odbora iz reda Vijeća
roditelja, dostavlja se ravnatelju Doma.
Članak 43.
Konstituirajuću sjednicu Domskog odbora saziva ravnatelj, najkasnije u roku od 15 dana, nakon
imenovanja većine članova Domskog odbora.
Konstituirajućoj sjednici, do izbora predsjednika Domskog odbora predsjedava najstariji član
Domskog odbora.

Članak 44.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
 izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Domskog odbora,
 verificiranje mandata imenovanih članova Domskog odbora,
 izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora.
Članak 45.
Verifikaciju mandata imenovanih članova Domskog odbora obavlja predsjedavatelj sjednice
provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju.
Članovima Domskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Domskog odbora i traje četiri
godine.
Članovi Domskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Članak 46.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora može biti izabran svaki član Domskog
odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Domskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora članovi Domskog
odbora glasuju javno, dizanjem ruke.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog
broja članova Domskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Domskog odbora najstariji član Domskog odbora predaje predsjedniku
dalje vođenje sjednice Domskog odbora.
O konstituiranju Domskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača najkasnije u roku od 5
dana od dana konstituiranja.
Članak 47.
Predsjednik Domskog odbora:
- saziva sjednice Domskog odbora;
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice;
- priprema i razmatra materijale za sjednicu;
- vodi sjednice Domskog 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 Domskog odbora.

Članak 48.
U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti, predsjednika Domskog odbora zamjenjuje zamjenik
predsjednika Domskog odbora.

Ako je i zamjenik predsjednika Domskog odbora spriječen voditi sjednicu, Domski odbor na
sjednici određuje osobu iz reda članova Domskog odbora koja će predsjedavati sjednici.
Članak 49.
Sjednice Domskog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri (4) puta godišnje.
Sjednicu Domskog odbora saziva predsjednik Domskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti
njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Domskog odbora.
Predsjednik Domskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Domskog odbora ako to traži najmanje
polovica članova Domskog odbora, ravnatelj ili osnivač.
Ako predsjednik Domskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 3. ovog članka, a radi se o potrebi
hitnog odlučivanja, te o ispunjenju zakonskih obveza Doma, sjednicu Domskog odbora ovlašten je
sazvati ravnatelj.
Članak 50.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda i
materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Domskog odbora može se sazvati
usmeno odnosno telefonskim putem.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Domskog odbora, ravnatelju Doma, 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.
Članu Domskog odbora obvezno se dostavlja:
- pisani poziv za sjednicu
- zapisnik s prethodne sjednice
- materijal koji se priprema za sjednicu
Jedan primjerak poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču doma
u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 51.
Član Domskog odbora ima prava i dužnosti:
- nazočiti sjednicama Domskog 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 Domski 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 52.

Član Domskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Domu koje
dozna u obavljanju dužnosti člana.
Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je Domu prema općim propisima
obveznog prava.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana Domskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati podatke o
svom članstvu u Domskom odboru na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
Članak 53.
Kada pojedinom članu Domskog odbora iz članka 21. 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 Domskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje
je bio izabran raniji član Domskog odbora.

Članak 54.
Člana Domskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
1. kada to sam zatraži
2. ako mu kao odgajatelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Domu
3. ako učenici čiji je roditelj član Domskog odbora prestane školovanje i boravak u Domu
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
odgajatelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama
posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Domski odbor nije zadovoljno njegovim
radom u Domskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Domski odbor utvrde da član Domskog odbora ne ispunjava
obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju
ili statutom Doma ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito
poslovanje Doma
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Domskog
odbora.

Članak 55.
Domski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Doma ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Doma.
Odluku o raspuštanju Domskog odbora donosi ured državne uprave.

Članak 56.
Odlukom o raspuštanju Domskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
Domski odbor.
Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Domski odbor
primjenjuju se odredba članka 121. stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Članak 57.
Član Domskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata ako je utvrđeno da ne ispunjava
obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Doma ne može biti ponovno imenovan
za člana istoga Domskog odbora.
Ako je Domski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu
sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Doma ili je te poslove obavljao na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Doma, članovi raspuštenog Domskog
odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Domskog odbora koji se imenuje nakon
raspuštanja.

Članak 58.
Domski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice, koji na temelju rezultata glasovanja
objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili odbijen.
Odluke Domskog odbora potpisuje predsjedavajući.
Članak 59.
O radu sjednice Domskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se može voditi pisano ili tonski snimati.
Zapisnik vodi tajnik Doma ili osoba koju odredi predsjednik Domskog odbora u dogovoru s
ravnateljem.

Članak 60.
O odlukama važnim za rad i poslovanje Doma donesenim na sjednici Domskog odbora radnike se
izvješćuje na oglasnoj ploči Doma 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 Doma donesenim na sjednici Domskog odbora.
Osnivača je potrebno u roku 3 dana izvijestiti pismenim putem o odlukama važnim za rad i
poslovanje Doma donesenim na sjednici Domskog odbora.

Članak 61.
Domski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Dom.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi
određena zadaća.
Domski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog
člana.
Članak 62.
Članovi povjerenstava i radnih skupina biraju se između radnika Doma.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne
može osigurati od radnika Doma ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Domski odbor može
za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Doma.

Članak 63.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Domom ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,
Domski odbor:
- imenuje ravnatelja Doma uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja
- razrješuje ravnatelja Doma sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
Statuta
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Doma
- donosi opće akte Doma na prijedlog ravnatelja Doma, s tim da Pravilnik o kućnom redu i
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Domu prema kojemu su
dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje donosi nakon provedene rasprave na
Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenica.
- donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Doma 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 ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i
ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00-100.000,00 kn.
- uz suglasnost osnivača odlučuje:
- o promjeni djelatnosti Doma,
- 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 Doma
- o statusnim promjenama doma
- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost
u Domu
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora
- razmatra rezultate odgojnog rada
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Doma
- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Doma.
8. RAVNATELJ
Članak 64.
Dom ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Doma.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Doma.
Ravnatelja imenuje Domski odbor javnim glasovanjem uz prethodnu suglasnost ministra.
Uz zahtjev za prethodnu suglasnost dostavlja se sljedeća dokumentacija:
• presliku natječaja objavljenog u dnevnom tisku,
• popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja,
• presliku natječajne dokumentacije kandidata za kojeg se traži prethodna suglasnost,
• presliku dijela Statuta kojim se propisuje postupak izbora i imenovanja ravnatelja,
• preslike zapisnika Domskog odbora s podacima (datum donošenja odluke o raspisivanju
natječaja, datum otvaranja prijava pristiglih na natječaj, datum donošenja odluke o izboru
kandidata za kojeg će se zatražiti prethodna suglasnost),
• preslike zapisnika i odluka (zaključaka) Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora
radnika.
U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Domskog odbora iz redova Odgajateljskog
vijeća, Vijeća roditelja te Radničkog vijeća obvezni su zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je
imenovalo ili izabralo u Domski odbor. Stajališta tih tijela donose se na sjednici Odgajateljskog
vijeća i Vijeća roditelja te Zbora radnika tajnim glasovanjem o čemu se pisani zaključak dostavlja
Domskom odboru.
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.
Domski odbor obvezan je nakon dobivene ministrove suglasnosti za imenovanje ravnatelja u roku
od 15 dana od dana isteka roka za uskratu, donijeti konačnu odluku o imenovanju kandidata za
ravnatelja za kojeg je zatražio prethodnu suglasnost.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se
ponavlja.

Članak 65.
Ravnatelj se imenuje na rok od pet godina i može ponovno biti imenovan.
Za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu 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. uvjete propisane 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.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja su dužni dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj
preslici:
• životopis,
• domovnicu,
• dokaz o završenom studiju (diploma),
• dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (kandidati koji su završili nenastavnički
smjer),
• dokaz o položenom stručnom ispitu za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
čl.157.st.1. i st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
• dokaz o stažu osiguranja u školi ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima
državne uprave nadležnim za obrazovanje (elektronički zapis podataka iz radnog odnosa iz
evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• dokaz o stažu iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole o vrsti i trajanju
poslova),
• uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog
odnosa u školskoj ustanovi propisane čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).

Članak 66.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, kojeg raspisuje Domski odbor. najkasnije
šezdeset dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Doma.
Tekst javnog natječaja za imenovanje ravnatelja posebice sadrži:
- nužni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati,
- vrijeme na koje se imenuje,
- isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu
treba dostaviti,
- način i rok u kojem će kandidati biti izviješteni o rezultatima izbora,

-

rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od osam (8) ni duži od
petnaest (15) 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.

Članak 67.
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za
mandatno razdoblje.
Najbolje rangirani kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja, Zbora radnika i Domskog odbora.
Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih tijela kojima isti
predstavlja.
Članak 68.
Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika,
osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju
znanja stranog jezika
- drugom ispravom
2. Osnovne digitalne vještine:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju
poznavanja digitalnih vještina
- drugom ispravom,
3. Iskustvo rada na projektima:
- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata
- osobnom izjavom kandidata u životopisu.
Članak 69.
Na temelju dokaza kandidata o ispunjavanju propisanih dodatnih kompetencija, domski odbor iste
će vrednovati na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika 1 bod
- osnovne digitalne vještine 1 bod
- iskustvo rada na projektima 1 bod.

Članak 70.
Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja Doma, prijave je potrebno urudžbirati neotvorene.
Prijave otvara predsjednik Domskog odbora, na sjednici Domskog odbora.
Prijave se otvaraju i razmatraju redom, po urudžbenom broju, a za svaku otvorenu prijavu potrebno
je utvrditi:
a. je li kandidat ispunjava uvjete natječaja,
b. je li je prijava dostavljena u propisanom roku,
c. je li prijava potpuna.
Nakon toga, Domski odbor sastavlja izbornu listu.
Kandidate s izborne liste Domski odbor može (prije započinjanja postupka glasovanja) pozvati na
razgovor.
O razgovorima s kandidatima vodi se poseban zapisnik, a zapisnik vodi član Domskog odbora
kojeg odredi predsjednik Domskog odbora.
Članak 71.
Predsjednik Domskog odbora utvrđuje abecednim redom izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja
koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili prijave u roku.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Domski odbor utvrđuje listu dva
najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja, Zboru radnika i
Domskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi iz stavka 2. ovoga članka,
Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja, Zboru radnika i Domskom odboru dostavlja se lista u kojoj
su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj bodova.
Iznimno od stavka 2. 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 navode samo osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri
zapošljavanju prema posebnom propisu.
Članak 72.
Na sjednici Odgajateljskog vijeća i Zbora radnika te na sjednici Vijeća roditelja imenuje se
povjerenstvo za donošenje stajališta u postupku imenovanja ravnatelja (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima tri člana od kojih se jedan imenuje predsjednikom. Kandidat za ravnatelja ne
može biti član Povjerenstva.
Povjerenstvo priprema glasačke listiće na kojima se kandidati za ravnatelja navode abecednim
redom, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova Odgajateljskog vijeća, Vijeća
roditelja i Zbora radnika nazočnih na sjednici.
Povjerenstvo osigurava tajnost glasovanja. Za vrijeme glasovanja obvezna je prisutnost svih
članova Povjerenstva.
Glasački listić sadrži:
1. naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za imenovanje
ravnatelja,

2. popis kandidata za ravnatelja abecednim redom,
3. naznaku načina glasovanja – zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.
Ispred prezimena svakog kandidata za ravnatelja upisuje se redni broj, a glasački listić ovjerava se
pečatom Doma.
Svaki član Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora radnika treba izraziti stajalište na način
da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za ravnatelja.
Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina nazočnih članova
Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora radnika.
Nakon obavljenog glasovanja Povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i
sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, za te kandidate ponoviti će se
glasovanje, sve dok jedan od njih ne dobije veći broj glasova.
Povjerenstvo na sjednici objavljuje rezultate glasovanja te o rezultatima glasovanja odmah
dostavlja pisani zaključak Domskom odboru.

Članak 73.
Glasovanje Domskog odbora o kandidatima s izborne liste je tajno i obavlja se putem glasačkih
listića.
Broj listića mora odgovarati broju članova Domskog odbora nazočnih na sjednici na kojoj se
provodi glasovanje.
Kandidati s izborne liste upisuju se u glasački listić abecednim redom njihovih prezimena.
Glasački listić sadrži:
- naznaku da se izbor odnosi na ravnatelja Doma
- abecednim redom popis kandidata za ravnatelja
Ispred prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj, a glasački listić se ovjerava pečatom
Doma.
Svaki član Domskog odbora treba glasovati 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 74.
Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Domskog odbora uz nazočnost članova Domskog odbora
prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja, prema broju
dobivenih glasova.
Za ravnatelja Doma izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Domskog
odbora.
Ako prigodom glasovanja potrebnu većinu ne dobije ni jedan kandidat ponovit će se natječaj za
imenovanje ravnatelja.

Članak 75.
Domski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:
a) kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata
ne bude izabran,
b) kada ravnatelj bude razriješen,
c) kada Dom nema ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili
stručnog suradnika i koja se prethodno suglasila s imenovanjem.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je, kao izabranom kandidatu za
ravnatelja, ministar znanosti i obrazovanja uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja.

Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa Domskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u skladu s važećim propisima.
Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima sa Domom sklopljen ugovor o radu na
neodređeno vrijeme za poslove odgajatelja ili stručnog suradnika, na njezin će zahtjev ugovor o
radu mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Članak 76.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Domski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad, te
druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
Osoba imenovana za ravnatelja sklapa sa Domskim odborom ugovor o radu sukladno Zakonu.

Članak 77.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Doma, a koja u Domu ima sklopljen ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto odgojitelja 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 trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom
joj prestaje radni odnos.
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 78.
Dom je dužan, nakon donošenja Odluke o imenovanju, a u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava, obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru 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 u Splitu, mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Doma.

Članak 79.
Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom i provedbenim propisima:
- organizira i vodi poslovanje Doma.
- predstavlja i zastupa Dom
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma
- zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim
osobama s javnim ovlastima.
- odgovoran je za zakonitost rada Doma i stručni rad Doma
- predlaže statut i druge opće akte Doma Domskom odboru
- predlaže godišnji plan i program rada Doma
- predlaže Domskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
- sudjeluje u radu Domskog odbora, bez prava odlučivanja
- obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu,
podzakonskom ili općem aktu
- izdaje odgajateljima i stručnim suradnicima Odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim
radnicima Odluku o rasporedu radnog vremena
- izvršava odluke i zaključke osnivača, Domskog odbora i Odgajateljskog vijeća
- saziva konstituirajuću sjednicu Domskog odbora i Vijeća roditelja
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Domskog odbora
sukladno zakonskim odredbama
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa bez natječaja na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova
ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne
dulje od 60 dana
- sklapa ugovor o radu bez natječaja sa osobom kojoj je na temelju rješenja ministra odobreno
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sukladno članku 105. stavak 14. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- predlaže Domskom 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
- poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog
odnosa
- brine i odgovara za sigurnost učenica, odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
- surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicama
- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e – maticu
- osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Domu za registar zaposlenih u javnom
sektoru
- odlučuje o pedagoškim mjerama za koje je ovlašten
- rješenjem privremeno udaljava učenicu iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o
izricanju pedagoške mjere

- skrbi da se prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka učenica, roditelja/skrbnika učenica i
radnika Doma obavlja u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim radovima
do 70.000,00 kuna bez PDV-a samostalno, a preko 70.000,00 do 100.000,00 kn bez PDV-a prema
prethodnoj odluci Domskog odbora
- upućuje radnike na redovite liječničke preglede
- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
- saziva sjednice Odgajateljskog vijeća i predsjedava im
- posjećuje radionice i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad odgajatelja i stručnih
suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
- obavlja druge poslove utvrđene statutom i drugim općim aktima Doma te poslove za koje
izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Doma

Članak 80.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Domskom odboru i Osnivaču sukladno zakonskim
odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Doma.
Članak 81.
Domski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj
zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Doma, 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 Doma, ili neosnovano ne izvršava
odluke Domskog odbora ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Domu veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavlja djelatnosti Doma.
Domski odbor može razriješiti ravnatelja Doma i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ako Domski odbor ne razriješi ravnatelja Doma 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 82.
Ravnatelju Doma 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
dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka
radne sposobnosti za rad.
otkazom sukladno zakonskim odredbama.

Članak 83.
Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 79. točka 2, 3 i
4. ovoga Statuta Domski odbor 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 ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava samo
ako je tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema Zakona o
ustanovama.
Tužba iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu
Doma u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
Članak 84.
Kada Domski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, 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 koji mu je odredio Domski odbor.
Članak 85.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja
članovi Domskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.
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 propisani razlozi za razrješenje.
Tužba se podnosi Općinskom sudu, mjesno nadležnom prema sjedištu Doma u roku od 30 dana od
dana primitka odluke o razrješenju.

Članak 87.
U slučaju razrješenja ravnatelja, Domski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova
odgajatelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati
će natječaj za izbor ravnatelja.

Članak 88.
Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze poslovodnog ili stručnog
voditelja ne može biti ponovno imenovan za ravnatelja niti vršitelja dužnosti ravnatelja sljedećih 10
godina.

9. TAJNIK DOMA

Članak 89.
Dom ima tajnika.
Za tajnika Doma može biti izabrana 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 Doma izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni studij upravne struke.
Tajnik Doma obavlja poslove koje propisuje ministar.
Članak 90.
Tajnik Doma zasniva radni odnos na temelju natječaja.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama ustanove Doma.
Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.
Iznimno se može zasnovati radni odnos sa tajnikom Doma bez natječaja na određeno vrijeme, kada
obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi
propisani način, ali ne dulje od 60 dana.

10. STRUČNA TIJELA DOMA
Članak 91.
Stručno tijelo Doma je Odgajateljsko vijeće.
Članak 92.
Odgajateljsko vijeće čine odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelj Doma.
Članak 93.

Odgajateljsko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem godišnjeg plana i programa rada Doma,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s učenicama,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga Statuta,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
- ustrojava odgojne skupine,
- surađuje s vijećem učenika,
- utvrđuje zaduženja odgajatelja i drugih stručnih suradnika za svaku školsku godinu,
- surađuje s roditeljima ili skrbnicima,
- skrbi o suradnji sa nastavnicima i stručnim suradnicima srednjih škola koje pohađaju učenice,
- odobrava stručne rekreativne izlete i ekskurzije učenica,
- nazočnost javnim priredbama i svečanostima,
- posjete kulturnim i drugim ustanovama i institucijama,
- skrbi o smještaju i prehrani učenica, te osiguranju odgovarajuće kvalitete domskih usluga,
- obavlja administrativno-pedagoške poslove,
- daje prijedloge Domskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti
Doma te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima, kao i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom,
propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima.
Članak 94.
Odgajateljsko vijeće radi na sjednicama.
Sjednice priprema, saziva i vodi ravnatelj Doma.
Sjednice se održavaju prema potrebama, a obavezno na početku školske godine i na kraju svakog
obrazovnog razdoblja.
Odgajateljsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, a glasuje se javno
osim u slučajevima za koje je zakonom ili ovim Statutom propisano tajno glasovanje.
Na sjednicama Odgajateljskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.

Članak 95.
Odgajateljsko vijeće može radi razmatranja i rješavanja specifičnih pitanja koja su u djelokrugu i u
svezi s načinom rada Doma, osnivati stručno-savjetodavna tijela.
Sastav, djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela uređuje se odlukom o osnivanju.
Način rada i odlučivanja Odgajateljskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu
Odgajateljskog vijeća.
11. RADNICI DOMA
Članak 96.

Radnici Doma su osobe koje su sa Domom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
Radnici Doma su odgajatelji, stručni suradnici, te drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.
Dom može na prijedlog osnivača i uz suglasnost Ministarstva angažirati i druge odgojno-obrazovne
radnike za posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu.
Članak 97.
Odgajatelji 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 srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgajatelja i stručnih
suradnika.

Članak 98.
Ravnatelj, odgajatelji 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 99.
Odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci u najmanje tri razine i stjecati
odgovarajuća znanja.
Odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelj doma mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja.
Članak 100.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Doma obavlja se prema Zakonu, podzakonskim
aktima i općim aktima Doma, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Doma 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 Doma, Kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i Godišnjim planom i programom
rada Doma.

Članak 101.
Radni odnosi u Domu uređuju se Pravilnikom o radu.

Pravilnikom o radu Doma detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i
obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Doma.

12. PRAVA I OBVEZE UČENICA
Ad.1.) PRIJAM UČENICA
Članak 102.
Dom prima učenice na smještaj i prehranu na temelju Odluke o upisu koju za svaku školsku
godinu donosi Domski odbor.
Dom objavljuje javni natječaj za prijam učenica u Dom sukladno kriterijima koje utvrđuje ministar
znanosti i obrazovanja.
Natječaj za prijam učenica objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma.
Članak 103.
Natječaj sadrži:
-

broj učenika koji će dom primiti;
uvjete upisa;
kriterije za izbor kandidata;
dokumente koje treba priložiti uz zamolbu za prijam;
rok za podnošenje prijava;
druga pitanja u svezi s upisom i izborom kandidata.
Članak 104.

Izbor kandidata za prijam u Dom zasniva se na uspjehu učenica u prethodnom obrazovanju i
vladanju učenice u prethodnoj školskoj godini, ako je učenica ranije boravila u Domu, te
materijalnom položaju učenica, odnosno njezine obitelji.
Izbor kandidata za prijam u Dom obavlja se prema elementima i kriterijima koje propisuje nadležni
ministar.

Ad.2.) STATUS UČENICA
Članak 105.
Status učenica u Domu stječe se danom zaključivanja ugovora o smještaju koji potpisuje roditelj staratelj i ravnatelj Doma.

Ugovorom se reguliraju međusobni odnosi (prava i dužnosti) između roditelja - staratelja učenica i
Doma.
Članak 106.
Učenica gubi status polaznika u domu:
-

kada završi obrazovanje u školi koju je pohađala;
raskidom Ugovora o smještaju u Dom;
dok traje mjera isključenja iz Doma;
ako roditelj-staratelj prestane uplaćivati novčanu naknadu utvrđenu ugovorom o smještaju;
ako učenica izgubi status redovne učenice srednje škole;
kada iz drugih nepredviđenih razloga učenica prestane koristiti usluge pedagoškog nadzora,
smještaja i prehrane u Domu.

Ad.3) PRAVA UČENICA
Članak 107.
Učenice Doma imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona,
ovim Statutom i drugim općim aktima Doma.
U Domu se osniva Vijeće učenica.
Vijeće učenica bira se na početku svake školske godine.
Broj članova Vijeća učenica zavisi o broju odgojnih skupina.
Svaka odgojna skupina bira svog člana javnim glasovanjem, s tim da je izabran kandidat koji dobije
najveći broj glasova nazočnih učenica.
Vijeće učenica konstituira se izborom predstavnika, koji može sudjelovati u radu tijela upravljanja
Doma kada se odlučuje o pravima i obvezama učenica, bez prava odlučivanja.
Članak 108.
Vijeće učenica:
- promiče interese učenica i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenica;
- daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija;
- daje prijedloge pri provedbi Kućnoga reda;
- raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo
unaprjeđenje;
- daje pritužbe ravnatelju Doma, Odgajateljskom vijeću i Domskom odboru glede statusa i
položaja učenica u Domu;
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenica.
Članak 109.
Učenica ima pravo:

-

-

na smještaj i prehranu;
pomoć pri učenju;
sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu;
pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na nju odnose;
pravo na uvažavanje njenog mišljenja;
pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenica;
podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima;
raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada;
sudjelovati u raspravama povrjedama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja
o primjeni pedagoških mjera;
davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenica;
osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog sadržaja, te
prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim
aktivnostima;
davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi s djelovanjem Doma, ako se radi o pitanjima
učenica;
korištenje domskog inventara i drugih sredstava Doma koja su namijenjena za smještaj i
boravak učenica;
korištenje i drugih prava utvrđenih Kućnim redom ili posebnim odlukama Domskog odbora,
odnosno ravnatelja Doma.

Ad. 4.) DUŽNOSTI UČENICA
Članak 110.
Dužnosti učenica su:
-

redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada;
savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim
aktima Doma;
njegovati i promicati humane odnose među učenicama;
čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenica, odgajatelja i drugih zaposlenika Doma;
ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Doma
kao ustanove;
poštivati pravila domskog života i rada i pridržavati se odredaba Kućnog reda, ovog Statuta
i drugih akata Doma.
Članak 111.

Dom je dužan 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.
Odgajatelji i stručni suradnici i svi radnici Doma dužni su poduzimati mjere radi zaštite prava
učenica te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne

zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenica, obvezni
su odmah izvijestiti ravnatelja Doma.
Ravnatelj Doma je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenica iz stavka 3. ovoga članka
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu odnosno drugo nadležno tijelo.

Ad. 5) MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJERE

a) mjere poticanja
Članak 112.
Mjere poticanja su pohvale i nagrade, a dodjeljuju se učenicama, odgojnim skupinama, sekcijama
odnosno stručnim skupinama, koje se ističu u učenju i ponašanju u školi i u Domu, te drugim
korisnim aktivnostima.
Članak 113.
Pohvale učenicima izriče:
-

odgajatelj;
ravnatelj;
Odgajateljsko vijeće;
Domski odbor.
Članak 114.

Pohvale mogu biti:
-

usmene, objavljene na sjednici Odgajateljskog vijeća, domskim svečanim skupovima,
prigodnim proslavama, svečanostima povodom završetka školske godine i slično,
pismene (pohvalnice, diplome, priznanja i slično),
u obliku prigodnih znački, pehara i slično.
Članak 115.

Nagrade učenicima dodjeljuje Domski odbor, na prijedlog Odgajateljskog vijeća.
Članak 116.
Nagrade mogu biti:
-

knjige,

-

umjetnine, albumi, fotografije i slično,
športski rekviziti,
alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje i reproduciranje,
jednodnevni ili višednevni izleti,
novčane nagrade

Članak 117.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenice, odgajatelji, stručni suradnici, ravnatelj, stručna tijela
Doma, Domski odbor, te fizičke i pravne osobe izvan Doma.
Članak 118.
O pohvalama i nagradama izrečenim odnosno dodijeljenim učenicama, Dom vodi posebnu
evidenciju.
Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima prema
posebnom aktu ministra znanosti i obrazovanja.

Članak 119.
Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Doma u posebnom fondu za nagrade
učenicama za tekuću školsku godinu.
Članak 120.
Pobliže odredbe o kriterijima i načinu, te postupak pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Domski
odbor na prijedlog Odgajateljskog vijeća.

b) pedagoške mjere
Članak 121.
Učenicama koji ne ispunjavaju svoje dužnosti i obveze, te se ne pridržavaju Zakona, ovog Statuta i
drugih općih akata Doma, mogu se izreći pedagoške mjere.
Cilj pedagoških mjera je učenici ukazati na njezine pogrješke i propuste, nedolično ponašanje, kako
ih ne bi ponavljala.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, niti smije imati za učinak zastrašivanje
ili ponižavanje učenice, odnosno povrjedu njezine osobnosti.
Članak 122.

Pedagoške mjere ne mogu se izreći odgojnoj skupini, stručnoj radnoj skupini ili sekciji, već
poimenice svakoj učenici.

Članak 123.
Pedagoške mjere su:
- opomena;
- ukor;
- opomena pred isključenje
- isključenje iz Doma.
Članak 124.
Prijedlog za donošenje pedagoških mjera mogu dati:
-

svaki odgajatelj pojedinačno;
ravnatelj,
stručna tijela Doma;
Domski odbor;
stručni suradnici
svaki roditelj, skrbnik ili skupina roditelja.

Prijedlog za donošenje pedagoških mjera podnosi se pismeno.
U prijedlogu se obvezno ističu i obrazlažu razlozi zbog kojih se predlaže donošenje pedagoške
mjere.
Članak 125.
Pedagoška mjera vrijedi samo u školskoj godini u kojoj je izrečena.
Donesena pedagoška mjera može se ukinuti i prije isteka školske godine, ukoliko se pokaže da je
djelovala na učenicu i postigla cilj radi kojega je izrečena.
Članak 126.
Pedagošku mjeru OPOMENA izriče odgajatelj radi:
-

ometanja izvođenja odgojno-obrazovnog rada;
ometanja drugih učenica u učenju i obavljanju drugih aktivnosti u Domu;
nedoličnog ponašanja;
pušenja u Domu i krugu Doma;
neopravdanog (bez odobrenja) izlaska iz Doma;
nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;
lakši oblici neprihvatljivih ponašanja i kršenja odredbi Kućnog reda.
Članak 127.

Pedagošku mjeru UKOR izriče Odgajateljsko vijeće radi:
-

duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;
ponavljanja prekršaja radi kojeg je izrečena mjera opomena;
neopravdanog izostanka s učenja i drugih aktivnosti do 20 sati;
izazivanja sukoba među učenicima;
drskog ponašanja prema odgajatelju, djelatniku Doma ili stranci nazočnoj u Domu;
oštećivanja Domske imovine ili privatne imovine učenica, djelatnika i drugih nazočnih u
Domu;
teži oblici neprihvatljivih ponašanja i kršenja odredbi Kućnog reda.
Članak 128.

Pedagošku mjeru OPOMENA PRED ISKLJUČENJE, izriče Odgajateljsko vijeće zbog:
-

ponavljanja prekršaja radi kojega je izrečena mjera opomene ili ukora;
težeg i duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;
otuđivanja ili nanošenja šteta na domskoj ili privatnoj imovini učenica ili djelatnika Doma;
neopravdanog izostanka s učenja i drugih aktivnosti do 30 sati;
ugrožavanja sigurnosti i tjelesnog integriteta učenica, djelatnika Doma ili stranke nazočne u
Domu;
pokušaj uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije;
objavljivanje materijala koji štete ugledu i dostojanstvu druge osoba i Doma
teški oblici neprihvatljivih ponašanja i kršenja odredbi Kućnog reda.

Članak 129.
Pedagošku mjeru ISKLJUČENJE IZ DOMA izriče ravnatelj Doma zbog:
-

ponavljanje prekršaja radi kojeg su izrečene mjere opomene pred isključenje, ukora
odnosno opomene;
neopravdanog izostanka s učenja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u Domu više od
30 sati;
organiziranja ili izazivanja tuča, odnosno fizičkog napada na drugu učenicu, djelatnika
Doma ili drugu osobu;
uživanja alkohola ili narkotičkih sredstava, njihovog unošenja u Dom, te poticanje drugih na
njihovu uporabu;
otuđenja tuđe imovine ili nanošenja veće štete domskoj ili privatnoj imovini;
uništavanja domske dokumentacije;
krivotvorenja javnih i drugih isprava radi ostvarivanja određene koristi;
nedoličnog ili neodgovornog ponašanja kojim se znatno ometa izvođenje odgojnoobrazovnog rada u Domu ili izvan njega;
ostali osobito teški oblici neprihvatljivih ponašanja koji iziskuju isključenje iz Doma i
kršenja odredbi Kućnog reda.

Članak 130.
Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenicu iz odgojno-obrazovnog procesa do
donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od 8 dana, o čemu je pisanim putem
dužan izvijestiti roditelja/skrbnika 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 o 30 dana od dana dostave rješenja.
Nakon donošenja Odluke o izricanju pedagoške mjere, rješenje o privremenom udaljenju se ukida.
Članak 131.
Prije donošenja pedagoške mjere, učenica se mora saslušati, te u potpunosti utvrditi činjenično
stanje i nastojati u suradnji s roditeljima-skrbnicima, odgojnom skupinom i drugima otkloniti
uzroke, te spriječiti neželjene posljedice pogrješnog ponašanja učenice.
Postupak se može okončati i bez očitovanja učenice, ukoliko to uskrati ili se dva puta ne odazove
pozivu.
Pedagoška mjera isključenja iz Doma ne može se donijeti ako prethodno nije izrečena neka od
blažih mjera i ako Dom nije izvijestio roditelja ili skrbnika najmanje osam dana prije dana
donošenja mjere.

Članak 132.
Prilikom izricanja pedagoških mjera Dom mora voditi računa o individualnim osobinama učenice,
posebice o karakternim i emocionalnim, kao i obiteljskim prilikama i okolini u kojoj je učenica
odrasla, i u kojoj živi kada ne boravi u Domu.
Članak 133.
Postupak za izricanje pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje provodi
odgajatelj, a za isključenje iz Doma povjerenstvo kojeg imenuje ravnatelj Doma.
Članak 134.
Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz doma ima tri (3) člana koje iz
reda odgajatelja imenuje ravnatelj Doma.
U povjerenstvo se u pravilu imenuje i odgajatelj učenice.

Članak 135.
Postupak za isključenje iz Doma je hitan.

Povjerenstvo postupak provodi javno, osim u slučajevima kad se iz određenih razloga ili zbog
čuvanja profesionalne tajne isključi javnost.
Obavijest o pokretanju postupka za isključenje učenice iz Doma mora biti uručena učenici i
roditelju, odnosno skrbniku, najmanje tri (3) dana prije dana određenog za početak rada
povjerenstva.
Članak 136.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usuglašavanjem.
Ukoliko se povjerenstvo ne može usuglasiti, prijedlog se utvrđuje većinom glasova.
Član povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom ima se pravo očitovati izdvojenim mišljenjem
koji se unosi u zapisnik.

Članak 137.
Povjerenstvo prijedlog pedagoške mjere s kompletnom dokumentacijom dostavlja ravnatelju
Doma, koji donosi odluku o isključenju iz Doma.

Članak 138.
Protiv izrečene pedagoške mjere, učenica, njezin roditelj ili staratelj ima pravo žalbe u roku od
petnaest (15) dana od dana dostave pismene obavijesti o izricanju mjere.
Odluka o isključenju učenika iz Doma dostavlja se učenici, odnosno njezinom roditelju ili skrbniku
u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
O žalbi na izrečenu pedagošku mjeru opomene i ukora odlučuje Odgajateljsko vijeće, Opomene
pred isključenje ravnatelj Doma, a isključenja iz Doma, nadležno ministarstvo.

Članak 139.
Tijela koja rješavaju o žalbama dužna su provesti postupak i donijeti Odluku u roku od trideset (30)
dana od dana primitka žalbe.
Tijelo koje rješava o žalbi može izrečenu mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.
Odluka žalbenog tijela je konačna.

Članak 140.
Izrečene pedagoške mjere unose se u dnevnik rada i pedagošku dokumentaciju i evidenciju Doma.

Ad. 6) OSTALA PRAVA I OBVEZE UČENICA
Članak 141.
Ostala prava i obveze učenice ostvaruju sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona,
ovom Statutu i drugim općim aktima Doma.
Ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava i obveza učenica, pobliže se uređuju općim aktima
Doma, koje donosi Domski odbor sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i
ovom Statutu.

13. PRAVA I OBVEZE ODGAJATELJA
Članak 142.
Odgojni rad u domu obavljaju odgajatelji i stručni suradnici.

Članak 143.
Odgajatelj Doma može biti osoba koja ispunjava uvjete za profesora ili stručnog suradnika u
srednjoj školi.

Članak 144.
Radne obveze odgajatelja u sklopu 40-satnog radnog tjedna obuhvaćaju:
-

neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicama;
planiranje, programiranje i pripremanje za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog
rada;
vođenje različitih odgojno-obrazovnih oblika rada (knjižnica, slobodne aktivnosti, kulturni
programi, humanitarni programi);
sudjelovanje u radu stručnih tijela;
pripreme i provedbe izleta i ekskurzija;
nazočnost javnim priredbama i svečanostima;
posjete kulturnim i drugim ustanovama i institucijama;
suradnja s roditeljima ili skrbnicima;
suradnja s nastavnicima i stručnim suradnicima u školama;
suradnja sa znanstveno-nastavnim ustanovama, centrom za socijalni rad i slično;
administrativno-pedagoške poslove.

Članak 145.
Ostale obveze odgajatelja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, te drugim oblicima rada
provode se sukladno Zakonu, propisima donesenim na temelju Zakona, Godišnjem planu i
programu rada, te općim aktima Doma.

Članak 146.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno Zakonu, propisima donesenim na
temelju Zakona, Kolektivnom ugovoru i općim aktima Doma.

Članak 147.
Odgajatelji bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici.
Tijekom pripravničkog staža, pripravnik mora položiti stručni ispit.
Ukoliko pripravnik ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos sukladno zakonu.
Program i način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad tijekom pripravničkog staža i
praćenja njegovog rada, sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita donosi nadležni ministar.

Članak 148.
Odlukom ravnatelja Doma, iznimno se s odgajateljem može zasnovati radni odnos na određeno
vrijeme bez objavljivanja javnog natječaja:
-

kad obavljanje poslova ne trpi odgađanje, do zasnivanja radnog odnosa na temelju javnog
natječaja, ali ne dulje od 60 dana;
do punog radnog vremena s radnikom koji u Domu ima zasnovan radni odnos na
neodređeno nepuno radno vrijeme;
Članak 149.

Odgajatelju koji tijekom godine ispuni uvjete za starosnu mirovinu prestaje radni odnos na kraju
školske godine u kojoj je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa prema propisima o radnim
odnosima.

Članak 150.
Odgajatelji su dužni svake tri (3) godine obaviti liječnički pregled.
Raspored upućivanja odgajatelja na liječnički pregled utvrđuje ravnatelj Doma.

Članak 151.
Ako ravnatelj ocijeni da je odgajatelju narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje
njegovu radnu sposobnost, donijet će odluku o upućivanju na liječnički pregled i prije isteka roka
od tri godine.
Ukoliko odgajatelj odbije izvršiti odluku o upućivanju na liječnički pregled, prestaje mu radni
odnos.
Ako se liječničkim nalazom utvrdi da je odgajateljevo zdravlje bitno narušeno i da mu je bitno
umanjena sposobnost obavljanja odgojno-obrazovnog rada, ravnatelj će odlučiti o oslobađanju
odgajatelja od neposredno odgojno-obrazovnog rada.
Takvog odgajatelja ravnatelj je dužan rasporediti na druge odgovarajuće poslove, prema njegovoj
preostaloj radnoj sposobnosti.
Ako odgajatelj odbije novi raspored, prestaje mu radni odnos.

14. RODITELJI I SKRBNICI
Članak 152.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti i izvršavanja drugih
zadataka i obveza utvrđenih godišnjim planom i programom rada, Dom surađuje s roditeljima i
skrbnicima učenica.
Suradnja Doma sa roditeljima i skrbnicima učenica ostvaruje se putem individualnih razgovora,
sastanaka skupine roditelja, Vijeća roditelja, te drugim oblicima suradnje.

Članak 153.
Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenica, odazvati se pozivima Doma i sa
domom surađivati, te izvršavati druge obveze preuzete zaključivanjem i potpisivanjem ugovora o
prijamu učenica na smještaj i prehranu u Domu.

Članak 154.
Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika, te suradnja između roditelja ili skrbnika i Doma,
pobliže se uređuje aktima Doma.

15. FINANCIJSKO POSLOVANJE DOMA
Članak 155.
Financijsko poslovanje Doma obavlja se u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 156.
Dom ostvaruje prihode iz državnog proračuna, iz vlastitih prihoda (sudjelovanje roditelja u
plaćanju smještaja i prehrane), te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 157.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Doma 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.
Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i
sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 159.
Dom za svaku godinu donosi godišnji proračun.
Ako se ne donese godišnji proračun do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni obračun
za razdoblje od tri mjeseca.
Članak 160.
Naredbodavatelj za izvršenje godišnjeg proračuna je ravnatelj Doma.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom općem aktu,
potpisuje voditelj računovodstva.
Članak 161.

Način obavljanja računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova u Domu, pobliže se
određuje pozitivnim zakonskim propisima, odlukama i uputama nadležnog Ministarstva.

Članak 162.
Ako Dom na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti u skladu s aktima Doma.

16. SURADNJA SA SINDIKATOM, RADNIČKO VIJEĆE
Članak 163.
Sindikalno organiziranje u Domu je slobodno.
Dom je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnom povjereniku, kao i prostor, sredstva za rad i druge
uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Doma, te Kolektivnim
ugovorom.
Članak 164.
U Domu radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu.
Ako u Domu nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju
radničkog vijeća.
Sindikalni povjerenik koji zamjenjuje radničko vijeće ima sva prava i obveze radničkog vijeća
propisana Zakonom o radu.

17. JAVNOST RADA
Članak 165.
Rad Doma i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenica Doma i roditelja;
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima odgojnoobrazovnog rada Doma;
- podnošenjem financijskih izvješća;
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela;
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj i predsjednik Domskog odbora.
Članak 166.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Doma u sredstvima javnog
priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Doma kojega ravnatelj
za to ovlasti.
Obveza javnosti rada Doma provodi se sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN br. 172/03.) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/03., 118/04.).
Članak 167.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Domu provodi se u
skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka i drugim propisima.

18. POSLOVNA TAJNA
Članak 168.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podaci sadržani u zamolbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih
Domu;
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika;
- podaci sadržani u prilozima uz zamolbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge;
- podaci o poslovnim rezultatima Doma;
- podaci o učenicama socijalno-moralne naravi;
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve
odredi ravnatelj.
Članak 169.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Doma, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Doma.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

19. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA
Članak 170.
Radnici Doma 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 Doma, učenica i građana na
čijem području Dom djeluje.
Članak 171.
Odgajatelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova
okoliša, odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Članak 172.
Program rada Doma u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača sastavni je dio
godišnjeg plana i programa rada Doma.

20. IMOVINA DOMA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE DOMA
Članak 173.
Imovinu Doma čine stvari, prava i novčana sredstva.
Imovinom raspolaže Dom pod uvjetom i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim
na temelju zakona i ovim Statutom.
Imovinu Doma čine zgrade i ostale nekretnine, te druga sredstva za rad kojima je Dom raspolagao i
koja je koristio na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama (24. kolovoza 1993.), kao i sredstva
stečena u vlasništvo Doma, a koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i
prodajom proizvoda, te iz drugih izvora, nakon donošenja tog zakona.
Članak 174.
Ako Dom u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje
i razvoj svoje djelatnosti sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
O raspodjeli dobiti može odlučivati i Osnivač.
Članak 175.
Za obveze u pravnom prometu Dom odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Doma.
Članak 176.
Dom ne može bez suglasnosti Osnivača:
-

steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu;

-

steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu bez obzira na njezinu vrijednost;
dati u zakup dio svog poslovnog prostora i okolnog prostora, koji pripada poslovnom
prostoru Doma.

Dom ne može dati u zakup objekte ili mijenjati namjenu objekta Doma bez suglasnosti Osnivača.

21. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 177.
Domski odbor, Odgajateljsko vijeće i Vijeće roditelja (u daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na
sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s Godišnjim planom i
programom rada Doma.

Članak 178.
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.
22. OPĆI AKTI DOMA
Članak 179.
Dom ima sljedeće akte:
-

Statut;
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Doma;
Pravilnik o zaštiti na radu;
Pravilnik o zaštiti od požara;
Pravilnik o kućnom redu;
Poslovnik o radu Domskog odbora;
Pravilnik o radu Odgajateljskog vijeća;
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave;
Pravilnik o videonadzoru;
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka;
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti;
druge opće akte koje donosi Domski odbor, sukladno zakonu, propisima donesenim na
temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 180.
Opći akti Doma stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma, a
iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi, danom objave na
oglasnoj ploči Doma.
Članak 181.
Autentično tumačenje općeg akta daje Domski odbor.
Članak 182.
Tajnik Doma dužan je radniku Doma u svezi s ostvarivanjem traženog prava omogućiti uvid u opće
akte ili njihovu kraću uporabu.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Doma.

Članak 183.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenica 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.

Članak 184.
Dom je obvezan voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno zakonskim
odredbama i odredbama provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost srednjoškolskog odgoja
i obrazovanja.

23. NADZOR
Članak 185.
Nadzor nad radom Doma provodi nadležno Ministarstvo i tijelo državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji nadležno za poslove školstva.

Članak 186.
Inspekcijski nadzor nad Domom provodi Prosvjetna inspekcija, sukladno zakonu.

Članak 187.
Nadzor nad stručnim radom doma provodi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Članak 188.
Nadzor nad financijskim radom i poslovanjem Doma obavlja ovlašteno tijelo državne uprave ili
ovlašteni organ Županije Splitsko-dalmatinske kada se radi o sredstvima iz županijskog proračuna.

24. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 189.
Dom je dužan uskladiti odredbe postojećih općih akata s odredbama ovog Statuta u roku od 90
dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata
koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 190.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma.
Članak 191.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti statut Doma URBROJ: 2181-188-12-192 od
8.lipnja 2012. godine

Predsjednica Domskog odbora:

Vlatka Vladilo, prof.

Na ovaj Statut Osnivač je dao suglasnost Zaključkom Županijske skupštine
Klasa:___________, Ur.broj:____________ od ________2019.godine.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Doma dana_________, 2019. godine, te je
stupio na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Doma.
Klasa:
Ur.broj: 2181-188-19-

Ravnateljica Doma:
Ljiljana Buljubašić, prof.

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. i 86/12, 94/13 ,
152/14, 7/17 i 68/18) Domski odbor Učeničkog doma Split uz prethodnu suglasnost
Osnivača, KLASA _________________; URBROJ:______________ od
___________2019. g., na sjednici održanoj dana______________ 2019 g. donio je

STATUT
UČENIČKOG DOMA SPLIT

1. OPĆE

ODREDBE
Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti,
ovlasti i način odlučivanja tijela Doma, izricanje pedagoških mjera, položaj, prava i
obveze učenika, odgajatelja i roditelja, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada, te
druga pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Učeničkog doma Split ( u
daljnjem tekstu Dom).
Izrazi koji se koriste u ovom statutu, a koji imaju rodno značenje, koriste se
neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.
Dom je pravna osoba upisana u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Splitu,
te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Dom je srednjoškolska javna ustanova.
Članak 3.
Osnivač Doma je Splitsko-dalmatinska županija.
Dom je javna ustanova koja obavlja djelatnost učeničkih domova u skladu sa
zakonom, aktom o osnivanju i ovim statutom.
2. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.

Naziv Doma je: UČENIČKI DOM SPLIT
Sjedište Doma je: Matice hrvatske 13, 21 000 Split
Puni naziv Dom ističe na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, i na drugim objektima u
kojima se obavlja djelatnost Doma.

3. PEČAT I ŠTAMBILJ
Članak 5.
U pravnom prometu Dom koristi:
1. pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je
uz rub natpis: Republika Hrvatska – Učenički dom Split, a u sredini pečata otisnut
je grb Republike Hrvatske, Dom ga koristi za obavljanje poslova na temelju javnih
ovlasti.
2. pečat bez grba okruglog oblika, promjera 29 mm, na kojem je uz obod natpis:
Učenički dom
Split.
3. štambilj četvrtastog oblika dužine 45mm i širine 17 mm i u njemu je upisan naziv i
sjedište Doma.
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Dom
izdaje i akti koje Dom donosi u okviru javnih ovlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno –
financijsko poslovanje.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Doma.
Svaki pečat ima svoj broj.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

4. PREDSTAVLJANJE

I

ZASTUPANJE

Članak 6.
Dom zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ovlasti ravnatelja iz stavka 1. ovog članka upisuju se u sudski registar.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Doma, predstavlja i zastupa Dom, te
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma, sukladno Zakonu i ovim
Statutom. Ravnatelj vodi stručni rad Doma i odgovoran je za obavljanje stručnog
rada.
Članak 7.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni
odnosi.
Ravnatelj svojom odlukom imenuje osobu koja ga zamjenjuje u slučaju njegove
privremene spriječenosti. Ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti dati prijedlog
(iznenadna nezgoda, bolest i sl.), tada Domski odbor imenuje zamjenu ravnatelja iz
reda Odgajateljskog vijeća.
Domski odbor određuje osobu iz stavka 2. ovog članka većinom glasova ukupnog
broja svojih članova i to isključivo javnim glasovanjem.
Ravnatelj Doma određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.

Članak 8.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova
zamjene ravnatelja.
Domski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za
zamjenika ravnatelja drugog člana Nastavničkog vijeća.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja do njegovog povratka, a najduže do isteka
mandata ravnatelja. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja, obavlja isključivo one poslove
ravnatelja koji se ne mogu odgađati (hitne radnje) i u potpunosti je osobno
odgovorna za njih.
Članak 9.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Doma stavlja se na oglasnu
ploču u roku tri dano od donošenja.
O imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja izvještava se osnivač u roku od 5
dana od dana donošenja Odluke o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja
Doma.
5. DJELATNOST

DOMA
Članak 10.

Dom je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva, sukladno Zakonu o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisima donesenim temeljem
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ovim Statutom.
Osnovna djelatnost Doma je:

-

-

organiziranje smještaja i prehrane u Domu učenika redovnih polaznika srednjih
škola u Splitu;
ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima;
ostvarivanje kulturno-umjetničkih aktivnosti učenika;
organiziranje tehničkih i sportskih aktivnosti učenika;
uređenje i obavljanje ostalih poslova vezanih uz ostvarivanje djelatnosti
srednjeg
školstva
pružanje usluga smještaja, prehrane i drugih sadržaja vanjskim korisnicima u
vremenu koje ne dovodi u pitanje osnovnu djelatnost Doma.

Dodatna djelatnost Doma je :
Dodatna djelatnost doma je hotelsko-ugostiteljska djelatnost.
Dodatnom djelatnošću Dom se može baviti za vrijeme ljetnih praznika (srpanj –
kolovoz) kada postoje slobodni prostorni kapaciteti Doma.

U Domu mogu biti smješteni i koristiti domske usluge iz prethodnog stavka ovog
članka i studenti splitskih učilišta, učenici srednjih škola i studenti na doškolovanju,
polaznici seminara, tečajeva, sudionici zimskih i ljetnih škola koje se organiziraju u
cilju stručnog i permanentnog usavršavanja, ako postoje slobodni kapaciteti i drugi
uvjeti propisani zakonom i Statutom.
Članak 11.
Dom može u okviru svoje djelatnosti, pružati usluge smještaja i prehrane polaznicima
učeničkih i studentskih ekskurzija, te drugim građanima koji privremeno borave u
Splitu kao sudionici studijskih, turističkih i sličnih putovanja, vodeći računa o
slobodnim smještajnim kapacitetima i drugim uvjetima koji bi zadovoljili takve vrste
usluga.
Članak 12.
Dom ostvaruje program odgojno-obrazovnog rada na temelju godišnjeg plana i
programa rada kojim se uređuje mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja
odgojno-obrazovnog rada, a sadrži podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova,
godišnji kalendar rada, dnevni, tjedni i godišnji broj sati odgajatelja, plan rada
ravnatelja, odgajatelja i stručnih suradnika, plan rada Domskog odbora, plan stručnog
usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Doma. Godišnji plan
i program rada Doma, na prijedlog ravnatelja, donosi Domski odbor najkasnije do 7.
listopada tekuće školske godine.
Dom je dužan elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program do
15. listopada tekuće godine.
Članak 13.
Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski
povezana.
Članak 14.
Dom izvodi odgojno-obrazovni program sedam radnih dana tjedno u skladu s
godišnjim planom i programom rada.
Članak 15.
Odgojno-obrazovni rad Dom izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode sukladno godišnjem planu i programu rada.
Članak 16.
Odgojno-obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji
realizacije nastavnog plana i programa u skladu s godišnjim planom i programom
rada, Dom može izvoditi i izvan mjesta u kojem mu je sjedište.
Članak 17.

Odgojno-obrazovni rad u Domu organizira se i izvodi po odgojno-obrazovnim
skupinama, koje se ustrojavaju prema Državnom pedagoškom standardu Domskog
sustava odgoja i obrazovanja.
Članak 18.
Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika Dom organizira posebne
programe slobodnih aktivnosti kao i sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog,
športskog i tehničkog sadržaja, koje se planiraju godišnjim planom i programom rada
i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Domu.
Članak 19.
Sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu i programima slobodnih aktivnosti,
pravo je svakog učenika.
Članak 20.
U svezi s obavljanjem djelatnosti, Dom surađuje sa susjednim domovima, školama i
drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 21.
Dom o svojoj djelatnosti, učenicima i radnicima vodi posebnu pedagošku i drugu
dokumentaciju i evidenciju sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona.
Dom 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 dugih fizičkih ili pravnih osoba dužan postupati prema
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ostalih zakona
kojima se uređuje djelatnost srednjeg školstva.
Članak 22.

Dom ima knjižnicu.
Knjižnica čini sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa Doma.
6. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DOMA

Članak 23.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Doma u cilju
ostvarivanja programa odgojno-obrazovnog rada i cjelokupne djelatnosti, te
godišnjeg plana i programa rada Doma.
Unutarnje ustrojstvo doma uspostavlja se povezivanjem svih oblika rada i djelatnosti
prema vrsti i srodnosti poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati u odgoju i

obrazovanju učenika, primjereno ispunjavanje njihovih potreba i interesa, te rad
Doma kao javne ustanove.
Članak 24.
Dom se ustrojava kao samostalna ustanova i jedinstvena cjelina, koja u svom sastavu
može imati ustrojbene jedinice, koje ne mogu samostalno istupati u pravnom
prometu.
Unutarnjim ustrojstvom Doma uređuju se stručno-pedagoški, administrativno-stručni,
računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi, koji se obavljaju radi
ostvarivanja cjelokupne djelatnosti Doma i njegovog poslovanja kao javne ustanove,
uspostavljanje pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja odgovarajućih
potvrda i uvjerenja, ostvarivanje prava i učenika i roditelja, obavljanje javnosti rada
Doma, te ostvarivanje prava i obveza djelatnika doma.
Članak 25.
Tjedno radno vrijeme Doma (40-satno) raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja
djelatnosti Doma, te ispunjavanju potreba učenika, njihovih roditelja, skrbnika,
građana i drugih pravnih osoba, u pravilu, u pet radnih dana.
Uredovno radno vrijeme u Domu u tijeku radnog dana određuje ravnatelj Doma.
Radno vrijeme za učenike smještene u Domu organizira se prema obvezama učenika
u srednjim školama koje pohađaju odnosno prema godišnjem planu i programu rada.
Članak 26.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s 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 domu.
Dom je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Doma ili na
drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu za rad s građanima
odnosno učenicima, njihovim roditeljima i drugim strankama.
Članak 27.
Unutarnji rad i život Doma uređuje se Kućnim redom. Kućnim redom se uređuju:
- pravila i obveze ponašanja u Domu, te unutarnjem i vanjskom prostoru
Doma
- 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.
Kućni red donosi Domski odbor nakon rasprave na odgajateljskom vijeću te vijeću
roditelja i vijeću učenika.

Članak 28.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Domu donosi
Domski odbor nakon rasprave na odgajateljskom vijeću te vijeću roditelja i vijeću
učenika i prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

7.

UPRAVLJANJE

DOMOM

Članak 29.
Domom upravlja domski odbor. Domski odbor ima sedam članova.
Članove domskog odbora imenuje i razrješava:
- odgajateljsko vijeće, dva člana iz reda odgajatelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Doma,
- osnivač, tri člana samostalno.
Jednog člana domskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće.
Ako u Domu nije utemeljeno radničko vijeće, člana Domskog odbora imenuju i
opozivaju neposrednim i tajnim glasovanjem radnici Doma prema odredbama
Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje
ima samo jednog člana.
Članak 30.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove domskog odbora iz reda odgajatelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici odgajateljskog vijeća, a predlaganje i
imenovanje kandidata za člana domskog odbora iz reda roditelja obavlja se na
sjednici vijeća roditelja.
Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najmanje 60 dana prije isteka
mandata domskog odbora.
Članak 31.
Kandidate za članove domskog odbora iz reda odgajatelja i stručnih suradnika može
predložiti svaki član odgajateljskog vijeća nazočan na sjednici odgajateljskog vijeća.
Kandidata za člana domskog 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 domskog odbora.
Svaki član odgajateljskog vijeća, odnosno član vijeća roditelja može se osobno
kandidirati za člana domskog odbora.
Za člana domskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen
ili se protiv njega vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106.
stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 32.
Popis kandidata za domski odbor iz članka 23. ovoga Statuta koji su prihvatili
kandidaturu, odnosno istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom
redu.
Članak 33.
O kandidatima za članove domskog odbora članovi odgajateljskog vijeća, odnosno
članovi vijeća roditelja glasuju javno ili ako je zakonom odlučeno tajno glasovanje.
Kod javnog glasovanja za kandidate izabrani su odgajatelji ili stručni suradnici koji su
prvi dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova
odgajateljskog vijeća, odnosno članova vijeća roditelja.
Kod tajnog glasovanja za kandidate izabrani su odgajatelji i stručni suradnici koji su
dobili, odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova
odgajateljskog vijeća, odnosno vijeća roditelja.
Ako dva ili više kandidata za člana domskog odbora dobiju isti najveći broj glasova,
glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj
glasova.
Članak 34.
Izvod iz zapisnika sa sjednice odgajateljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća
roditelja s popisom imenovanih članova domskog odbora dostavlja se ravnatelju.
Članak 35.
Nakon imenovanja većine članova Domskog odbora u roku do 15 dana saziva se
konstituirajuća sjednica Domskog odbora.
Prvu konstituirajuću sjednicu Domskog odbora saziva ravnatelj. Konstituirajućoj
sjednici do izbora predsjednika domskog odbora predsjedava najstariji član Domskog
odbora.
Članak 36.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Domskog
odbora
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora.
Članak 37.
Mandat članova Domskog odbora teče od dana konstituiranja Domskog odbora i traje
četiri godine. Članovi Domskog odbora mogu biti ponovno imenovani.
Član domskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o
Domu koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
Član koji postupi suprotno stavku 2. ovoga članka, odgovoran je za štetu prema
općim propisima obveznog prava.

Članak 38.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora može biti izabran svaki
član Domskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Domskog odbora biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora članovi
Domskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu
glasova ukupnog broja članova Domskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Domskog odbora najstariji član Domskog odbora predaje
predsjedniku dalje vođenje sjednice Domskog odbora.

Članak 39.
Predsjednik Domskog odbora:

-

saziva sjednice Domskog odbora utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice
priprema i razmatra materijale za sjednicu
vodi sjednice Domskog 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 40.

U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika Domskog odbora zamjenjuje
zamjenik predsjednika Domskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Domskog odbora spriječen voditi sjednicu, Domski
odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova Domskog odbora koja će
predsjedavati sjednici.
Članak 41.
Sjednicu Domskog odbora saziva predsjednik Domskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Domskog odbora.
Predsjednik Domskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Domskog odbora ako to
zatraži 1/3 članova Domskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Domskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se
o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Doma, sjednicu Domskog odbora
ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 42.
Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pismenom obliku sa prijedlogom dnevnog
reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim članovima Domskog odbora, ravnatelju doma 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 doma u roku određenom u stavku 1. ovog članka.
Članak 43.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Domskog odbora
može se sazvati i održati telefonskim putem.
Članak 44.
Kada pojedinom članu Domskog odbora prijevremeno prestane mandat provode se
dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata. Mandat člana Domskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje
do isteka vremena na koje je bio izabran raniji član Domskog odbora.
Članak 45.
Člana domskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
kada to sam zatraži
na prijedlog ravnatelja
kada domski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim
statutom
na zahtjev prosvjetnog inspektora
ako mu kao odgajatelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos
ako djetetu člana imenovanog od Vijeća roditelja prestane status redovnog
učenika ili boravaka u domu
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.
Mandat članu Domskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana
od dana kada je prestalo školovanje učenika.
Razriješeni član domskog odbora ne može se imenovati u domski odbor u kojemu je
razriješen članstva.

-

Članak 46.
Tijela upravnog i stručnog nadzora te ravnatelj mogu predložiti uredu državne uprave
u županiji raspuštanje domskog odbora kada utvrde da domski odbor ne obavlja

poslove iz svojega djelokruga u skladu sa zakonom ili da poslove iz svoga djelokruga
obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Doma
Članak 47.
Član Domskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata ako je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Doma ne može
biti ponovno imenovan za člana istoga Domskog odbora.
Ako je Domski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg
djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Doma ili je te
poslove obavljao na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje
djelatnosti Doma , članovi raspuštenog Domskog odbora ne mogu biti ponovno
imenovani za članove Domskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.
Članak 48.
Članovi Domskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Domskog odbora odlučuju
većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 49.
Domski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova
Domskog odbora.
U radu Domskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Doma.
Sjednici Domskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao
predsjednik Domskog odbora.
Ako pojedini član Domskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti
nazočna na sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu.
O prijedlogu iz stavka 4. ovoga članka odlučuje Domski odbor.
Kada se na sjednicama Domskog odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji
predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Doma, sjednice se
održavaju samo uz nazočnost članova.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom
zapisnika s prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Članak 50.
O radu sjednice Domskog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se može voditi pisano ili
tonski snimati. Zapisnik vodi tajnik Doma ili osoba koju odredi predsjednik Domskog
odbora u dogovoru s ravnateljem.
Članak 51.
Odluke Domskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog
broja članova Domskog odbora.
Domski odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili prethodnom
odlukom Domskog odbora određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga
odluke, rješenja ili zaključka. Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću
zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga akta za koji glasuju.

Članak 52.

O odlukama važnim za rad i poslovanje Doma donesenim na sjednici Domskog odbora
radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči Doma 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 Doma donesenim na sjednici Domskog odbora.
Osnivača je potrebno u roku 3 dana izvijestiti pismenim putem o odlukama važnim za
rad i poslovanje Doma donesenim na sjednici Domskog odbora.

Članak 53.
Domski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Dom.
Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se
obavi određena zadaća.
Domski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog člana.
Članak 54.
Članovi povjerenstava i radnih skupina biraju se između radnika Doma.
Iznimno kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati
sastav koji se ne može osigurati od radnika Doma ili kada je to prema naravi zadaće
potrebno, Domski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i
osobe izvan Doma.
Članak 55.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Domom ovlašteno zakonom i
provedbenim propisima, Domski odbor:
imenuje ravnatelja Doma uz prethodnu suglasnost resornog ministra
razrješuje ravnatelja Doma sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
statuta
donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača,a na prijedlog ravnatelja Doma
donosi opće akte Doma na prijedlog ravnatelja Doma
donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo
izvršavanje
donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
daje prethodnu suglasnost ravnatelju Doma 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
samostalno odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

-

-

samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine
te o investicijskim radovima vrijednosti od 70.000,00 do 100.000,00kn
uz suglasnost osnivača odlučuje:
o promjeni djelatnosti Doma,
o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine, te o investicijskim
radovima vrijednosti od 100.000,00 kn
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 Doma
o statusnim promjenama doma
daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim
za rad i sigurnost u Domu
bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora
odlučuje o namjeni sredstava koja doniraju roditelji odnosno učenici
razmatra rezultate odgojnog-obrazovnog rada
razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Doma
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Doma.
8.

RAVNATELJ
Članak 56.

Dom ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Doma.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Doma

Članak 57.
Ravnatelj Doma mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može
biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij, položeni stručni ispit za nastavnika ili
stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i stavka 2. Zakona.
- uvjete propisane člankom 106. Zakona,
- 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.
Članak 58.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
Ravnatelja imenuje domski odbor, uz suglasnost ministra.

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.
Članak 59.
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje domski odbor, a objavljuje
se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama školske ustanove.
Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja donosi Domski odbor
najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.
U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora
ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojega se primaju prijave na natječaj
i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti izviješteni o izboru.
Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti
program rada za mandatno razdoblje.
Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama
odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja, zbora radnika i domskog odbora.
Kandidat ima 20 minuta za predstavljanje programa rada na sjednicama pojedinih
tijela kojima isti predstavlja.
Rok za primanje prijave kandidata ne može biti kraći od 8 dana.
Domski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave,
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru 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 od 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 obavljeni u natječaju.
O tužbi odlučuje nadležni sud.
Članak 60.
Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje
stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se
na sljedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske
ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih
jezika,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom
testiranju znanja stranog jezika
- drugom ispravom
2. Osnovne digitalne vještine:
- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u
području informacijskih znanosti,
- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom
testiranju poznavanja digitalnih vještina

-

drugom ispravom,
3. Iskustvo rada na projektima:
dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi
pojedinih projekata
osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Članak 61.
Na temelju dokaza kandidata o ispunjavanju propisanih dodatnih kompetencija,
domski odbor iste će vrednovati na sljedeći način:
- poznavanje stranog jezika 1 bod
- osnovne digitalne vještine 1 bod
- iskustvo rada na projektima 1 bod.
Članak 62.
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju domski odbor
utvrđuje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je odgajateljskom vijeću,
vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i domskom odboru.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi iz stavka 1. ovoga članka,
odgajateljskom vijeću, vijeću roditelja, radničkom vijeću/radnicima i domskom
odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi kandidati koji ostvaruju jednak broj
bodova.
Iznimno od stavka 2. 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 navode samo
osoba/osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Članak 63.
Na sjednici Odgajateljskog vijeća i zbora radnika te na sjednici Vijeća roditelja
imenuje se povjerenstvo za donošenje stajališta u postupku imenovanja ravnatelja (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima tri člana od kojih se jedan imenuje predsjednikom. Kandidat za
ravnatelja ne može biti član Povjerenstva.
Povjerenstvo priprema glasačke listiće na kojima se kandidati za ravnatelja navode
abecednim redom, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova
Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika nazočnih na sjednici.
Povjerenstvo osigurava tajnost glasovanja. Za vrijeme glasovanja obvezna je
prisutnost svih članova Povjerenstva.
Glasački listić sadrži:
1. naznaku da se glasovanje provodi radi donošenja stajališta o kandidatima za
imenovanje ravnatelja,
2. popis kandidata za ravnatelja abecednim redom,
3. naznaku načina glasovanja – zaokruživanjem rednog broja ispred imena
kandidata.

Ispred prezimena svakog kandidata za ravnatelja upisuje se redni broj, a glasački
listić ovjerava se pečatom Doma.
Svaki član Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika treba izraziti
stajalište na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena
kandidata za ravnatelja.
Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina nazočnih
članova Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika.
Nakon obavljenog glasovanja Povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.
Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, za te kandidate ponoviti će
se glasovanje, sve dok jedan od njih ne dobije veći broj glasova.
Povjerenstvo na sjednici objavljuje rezultate glasovanja te o rezultatima glasovanja
odmah dostavlja pisani zaključak Domskom odboru.

Članak 64.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Doma ponude je potrebno urudžbirati
neotvorene, a predsjednik Domskog odbora ih otvara na sjednici Domskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom te je za svaku otvorenu ponudu
potrebno utvrditi:
ispunjava li kandidat uvjete natječaja i
je li ponuda dostavljena u propisanom roku.
Članak 65..
Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u roku Domski
odbor može pozvati na razgovor.
O razgovorima sa kandidatima vodi se poseban zapisnik, a zapisnik vodi član
Domskog odbora kojeg odredi predsjednik Domskog odbora.
Članak 66.
Domski odbor na sjednici utvrđuje abecednim redom izbornu listu kandidata za
imenovanje ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude
u roku.
Predsjednik Domskog odbora dužan je utvrđenu listu kandidata za imenovanje
ravnatelja iz stavka 1. ovog članka objaviti na oglasnoj ploči Doma.
Predsjednik Domskog odbora dužan je utvrđenu listu kandidata za imenovanje
ravnatelja iz stavka 1. ovog članka s preslikama ponuda kandidata dostaviti
Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja i zboru radnika radi donošenja stajališta o
kandidatima.
Sjednicu Odgajateljskog vijeća i sjednicu zbora radnika saziva ravnatelj, a sjednicu
Vijeća roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja.

Sjednica Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja te zbora radnika saziva se u roku od 5
dana od dana dostave utvrđene liste kandidata za imenovanje ravnatelja s
preslikama ponuda kandidata.
Predsjednik Domskog odbora/zamjenik odnosno predsjednik Vijeća roditelja dužni su
upoznati članove Odgajateljskog vijeća, zbora radnika i članove Vijeća roditelja s
ponudama kandidata za ravnatelja.
Stajališta Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i zbora radnika donose se na
sjednicama tih tijela tajnim glasovanjem o čemu se pisani zaključak dostavlja
Domskom odboru.
Članak 67.
Domski odbor odlučuje o izboru ravnatelja javnim glasovanjem.
Javno glasovanje provodi se tako da se članovi Domskog odbora dizanjem ruke
izjasne o kandidatu za kojeg glasuju.
Za ravnatelja Doma izabran je kandidat koji je dobio većinu ukupnog broja glasova
članova Domskog odbora.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Domskog odbora.
Odluka o izboru ravnatelja dostavlja se Ministru na davanje suglasnosti.

Članak 68.
Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu danom dostave suglasnosti Ministra,
odnosno istekom 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću Ministru, ako ista
nije uskraćena.
Odlukom o imenovanju ravnatelja Domski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja
na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem Domski odbor sklapa ugovor o radu na rok od pet godina
u punom radnom vremenu.
Članak 69.
U postupku imenovanja ravnatelja članovi Domskog odbora iz redova Odgajateljskog
vijeća i Vijeća roditelja na sjednici su obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela koje
ih je imenovalo ili izabralo u Domski odbor. Član Domskog odbora kojeg bira radničko
vijeće ili ako radničko vijeće nije utemeljeno kojeg bira zbor radnika na sjednici je
obvezan zastupati i iznositi stajališta zbora radnika.

Članak 70.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja Doma 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
nastavnika odnosno stručnog suradnika.
Ako se u natječajnom postupku za ravnatelja ne imenuje ravnatelj zbog uskrate
suglasnosti Ministra, osoba kojoj je suglasnost uskraćena ne može biti imenovana za
vršitelja dužnosti ravnatelja.
Članak 71.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Domskom odboru i Osnivaču.
Članak 72.
Ako ravnatelj zaključi da je opći ili pojedinačni akt kolegijalnog 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 sporni akt, odnosno
stavi akt izvan snage, ravnatelj će predložiti tijelu koje obavlja nadzor nad zakonitosti
rada i općih akata Doma da takav akt obustavi od izvršenja.
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.
Članak 73.
Ravnatelja razrješava Domski odbor.
Domski odbor dužan je razriješiti ravnatelja:
u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama,
kada krši ugovorne obveze,
kada zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Doma.
Kada Domski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelj
da se u primjerenom roku koji mu je odredio Domski odbor očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz
stavka 3. ovoga članka, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja Domski odbor odlučiti
će tajnim glasovanjem.
Domski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o
prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.
Ukoliko Domski 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.
Članak 74.
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 i ovim statutom.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o
razrješenju.
Članak 75.
U slučaju razrješenja ravnatelja Doma Domski odbor imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja iz redova odgajatelja i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana
imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.
Članak 76.
Osim u slučajevima iz članka 67. i članka 72. ovog Statuta, Domski odbor imenuje
vršitelja dužnosti ravnatelja i u drugim slučajevima kad Dom nema ravnatelja.
Članak 77.
Ravnatelja Doma u slučaju spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova
zamjenjuje osoba iz reda članova Odgajateljskog vijeća koju za to odredi Domski
odbor na prijedlog članova Domskog odbora imenovanih iz reda Odgajateljskog vijeća
u roku tri dana od početka spriječenosti ravnatelja Doma.
Domski odbor će za osobu koja zamjenjuje ravnatelja odrediti člana Odgajateljskog
vijeća koji nije član Domskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove
ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Domski odbor može u svakom trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje
ravnatelja.

Članak 78.
Ravnatelj:
organizira i vodi rad i poslovanje Doma,
predstavlja i zastupa Dom,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma,
zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,
predlaže Domskom odboru godišnji plan i program rada,
predlaže Domskom odboru statut i druge opće akte,
predlaže Domskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun,
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost
Domskog odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji
ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana
odlučuje o broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja,
provodi odluke stručnih tijela i Domskog odbora,

-

nadgleda izvođenje odgojno-obrazovanog rada, analizira rad odgajatelja i
stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i
usavršavanje,
planira rad, saziva i vodi sjednice Odgajateljskog vijeća,
imenuje povjerenstva sukladno Zakonu,
poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog
neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
poduzima mjere zaštite prava učenika i prijavljuje svako kršenje tih prava
nadležnim tijelima,
odgovara za sigurnost učenika, odgajatelja, 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,
odlučuje o pedagoškim mjerama za koje je ovlašten,
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
pokretne imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna bez PDV-a, a
preko 70.000,00 do 100.000,00 kuna bez PDV-a“, prema prethodnoj odluci
Domskog odbora
izdaje odgajateljima i stručnim suradnicima odluke o tjednom i godišnjem
zaduženju, a ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena,
sudjeluje u radu Domskog odbora bez prava odlučivanja,
saziva konstituirajuću sjednicu Domskog odbora,
saziva sjednicu Odgajateljskog vijeća,
izvješćuje Osnivača o konstituiranju Domskog odbora,
predlaže Domskom 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,
upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog
nadzora,
izvješćuje Gradski ured o nemogućnosti konstituiranja Domskog odbora,
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Doma te poslove za
koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Doma.
Članak 79.
Domski odbor je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru 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 u Splitu mjesno nadležnom sudu prema sjedištu
Doma.

9. STRUČNA TIJELA

DOMA
Članak 80.

Stručna tijelo Doma je Odgajateljsko vijeće.
Članak 81.
Odgajateljsko vijeće čine odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelj Doma.

Članak 82.
Odgajateljsko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima:
- obavlja poslove u svezi s izvođenjem programa odgojno-obrazovnog rada,
potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Doma,
- predlaže godišnji plan i program rada Doma
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad
- vodi brigu o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
- odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga Statuta
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
- ustrojava odgojne skupine na prijedlog ravnatelja
- predlaže imenovanje voditelja odgojnih skupina
- utvrđuje zaduženja odgajatelja i drugih stručnih suradnika za svaku školsku
godinu
- vodi brigu o suradnji sa srednjim školama koje pohađaju učenici smješteni u
Domu,
- imenuje i razrješuje dva člana Domskog odbora iz reda odgajatelja i stručnih
suradnika,
- donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja
- odobrava stručne rekreativne izlete i ekskurzije učenika
- vodi brigu o smještaju i prehrani učenika, te osiguranju odgovarajuće kvalitete
domskih usluga,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima, kao i o drugim pitanjima utvrđenim
zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim
općim aktima
- daje prijedloge Domskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada
i djelatnosti Doma te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada
- odlučuje o prijemu učenika u Dom
- odlučuje o ne prijemu učenika/studenata u Dom, odluka Odgajateljskog vijeća o
ne prijemu učenika u Dom je konačna
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima.

Članak 83.
Odgajateljsko vijeće radi na sjednicama.

Sjednice priprema, saziva i predsjedava ravnatelj Doma. Sjednice se održavaju prema
potrebama, a obavezno na početku školske godine i na kraju svakog obrazovnog
razdoblja. Odgajateljsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja
članova, a glasuje se javno osim u slučajevima za koje je zakonom propisano ili ovim
Statutom propisano tajno glasovanje. Na sjednicama Odgajateljskog vijeća vodi se
zapisnik. Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.
Članak 84.
Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje potrebno je da na sjednici Odgajateljskog
bude nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova
Članak 85.
Članovi glasaju javno, dizanjem ruku.
Odgajateljsko vijeće donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja
tajnim glasovanjem.
Odgajateljsko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Članak 86.
Način rada i odlučivanja Odgajateljskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu
domskih vijeća.
Članak 87.
Svaka odgojno-obrazovna skupina ima odgajatelja. Odgajatelj je stručni voditelj
odgojno-obrazovne skupine.
Odgajatelj:
brine o učenikovu redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza u
Domu,
vodi računa o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u odgojnoobrazovnoj skupini,
vodi brigu o redovitom ispunjavanju pedagoške dokumentacije,
vodi računa o psihofizičkom stanju učenika, njihovom zdravstvenom stanju,
kulturnom ponašanju te higijenskim navikama,
prati život i rad učenika izvan Doma,
surađuje s nastavnicima srednje škole koje učenici pohađaju, osobito s
razrednicima radi pravodobnog obavješćivanja roditelja učenika,
poduzima mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, osobito
oblicima tjelesnog i duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika izvješćuje tijela socijalne skrbi i druga
ovlaštena tijela,
izriče pedagoške mjere za koje je ovlašten,
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema,
obavlja druge potrebne poslove za odgojno-obrazovnu skupinu.
Članak 88.

Odgajatelji 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 odgajatelja i stručnih suradnika.
U svakodnevnom radu i ponašanju odgajatelji i stručni suradnici dužni su poštivati
etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.
Odgajatelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom
državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u
obavljanju svojih poslova.

10. RADNICI
Članak 89.
Radnici Doma su osobe koje u Domu imaju zasnovan radni odnos, a koje sudjeluju u
odgojno-obrazovnom radu s učenicima, kao i druge osobe potrebne za rad Doma.
Odgojno-obrazovni rad u Domu obavljaju odgajatelji i stručni suradnici.
Dom može na prijedlog osnivača i uz suglasnost Ministarstva angažirati i druge
odgojno obrazovne radnike za posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu.
Posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu odnose se na : rad sa darovitim
učenicima, rad sa učenicima s teškoćama u razvoju, rad s učenicima pripadnicima
nacionalnih manjina.
Članak 90.
Odgajatelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost 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 odgajatelja i stručnih suradnika.
Članak 91.
Dom ima tajnika.
Poslove tajnika Doma može obavljati osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij
pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, odnosno
preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na javni natječaj ne javi osoba
koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili specijalistički diplomsko stručni
studij javne uprave.
Tajnik Doma obavlja poslove koje propiše Ministar.
Članak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Doma obavlja se prema zakonu,
podzakonskim aktima i općim aktima Doma, sklapanjem i prestankom ugovora o
radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Doma kojega ravnatelj za to
pisano opunomoći.

Članak 93.
Radni odnosi u Domu uređuju se Pravilnikom o radu.
11. UČENICI
Članak 94.
Status učenika u Domu stječe se danom zaključivanja ugovora o međusobnim
pravima i obvezama, koji potpisuju roditelj – skrbnik učenika i ravnatelj Doma.
U Dom se učenici upisuju na temelju Odluke o upisu koju donosi Ministar
Članak 95.
Natječaj za upis učenika u Dom objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Doma i Osnivača, a sadržaj natječaja propisuje se odlukom o upisu.

Članak 96.
Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u Dom propisuje ministar pravilnikom.
Upis učenika provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje ravnatelj.

Članak 97.
Natječaj sadrži:
- broj učenika koji će dom primiti;
- uvjete upisa;
- kriterije za izbor kandidata;
- potrebnu dokumentaciju;
- rok za ponošenje prijava;
- druga pitanja u svezi s upisom i izborom kandidata.

Članak 98.
Učenik gubi status polaznika u domu:

-

kada završi obrazovanje u školi koju je pohađao;
raskidom Ugovora o smještaju u Dom;
dok traje mjera isključenja iz Doma;
ako roditelj-staratelj prestane uplaćivati novčanu naknadu utvrđenu ugovorom
o međusobnim pravima i obvezama;
ako izgubi status redovnog učenika srednje škole;
kada iz drugih nepredviđenih razloga učenik prestane koristiti usluge
pedagoškog nadzora, smještaja i prehrane u Domu;

Članak 99.
Učenici doma imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na
temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Doma.

Članak 100.
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 uvažanje njegova mišljenja,
na pomoć drugih učenika Doma,
na pritužbu koju može predati odgajateljima, ravnatelju ili Domskom odboru,
sudjelovati u radu Vijeća učenika te u izradi i provedbi Kućnog reda,
predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada
Učenik je obvezan:
-

pohađati obvezni dio programa i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje je
izabrao,
ispunjavati upute odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja, kao i drugih
zaposlenika Doma, a koje su u skladu s pravnim propisima i Kućnim redom,
pridržavati se pravila Kućnog reda,
njegovati i promicati humane odnose među učenicima
čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenika, odgojitelja i drugih djelatnika
Doma;
ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled
ostalih i Doma kao ustanove;
Članak 101.

Dom je dužan poduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite
zdravlja učenika.
Odgajatelji, stručni suradnici i svi radnici Doma 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 Doma.
Ravnatelj Doma je obvezan odmah o svakom kršenju prava učenika iz stavka 2.
ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja za djecu
odnosno drugo nadležno tijelo.
Članak 102.
U domu se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici svake odgojne skupine.
Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na sastanku predstavnika učenika svake
odgojne skupine.

Broj članova Vijeća zavisan je od broja odgojnih skupina. Svaka odgojna skupina bira
svog člana javnim glasovanjem, s tim da je izabran kandidat koji dobije najveći broj
glasova.
Vijeće učenika konstituira se izborom predstavnika, koji može sudjelovati u radu tijela
upravljanja Doma kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava
odlučivanja.

Članak 103.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Doma kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.
Vijeće učenika :
priprema i daje prijedloge tijelima Doma o pitanjima važnim za učenike, njihov
rad i rezultate u obrazovanju,
izvješćuje Pravobranitelja za djecu o problemima učenika,
predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,
daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija,
predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Domu,
surađuje kod donošenja Kućnog reda,
pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,
predlaže ravnatelju, Odgajateljskom vijeću i Domskom odboru mjere za
promicanje prava i interesa učenika,
predlaže kandidate za Savjet mladih Grada Splita,
raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti u Domu i Kućnom redu prije njihova donošenja,
obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.
Članak 104.
Predstavnici odgojno-obrazovnih skupina u Vijeću učenika su predsjednici odgojnoobrazovnih skupina.
Učenici odgojno-obrazovne skupine na početku nastavne godine iz svojih redova
biraju predsjednika i zamjenika predsjednika odgojno-obrazovne skupine za tekuću
školsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika odgojno-obrazovne skupine izabrani su
učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika odgojno-obrazovne skupine
rukovodi odgajatelj.
Članak 105.
Predsjednik odgojno-obrazovne skupine predstavlja odgojno-obrazovnu skupinu u
Vijeću učenika, štiti i promiče interese učenika odgojno-obrazovne skupine u Domu.
Zamjenik predsjednika odgojno-obrazovne skupine zamjenjuje predsjednika u slučaju
njegove spriječenosti ili izočnosti.

Članak 106.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva stručni suradnik doma. Stručni suradnik
rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi Vijeća učenika Doma između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika Doma.
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 Doma vodi
se zapisnik.
Članak 107.
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu domskih tijela kada se odlučuje o pravima
i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Članak 108.
Pohvale i nagrade dodjeljuju se učenicima, odgojnim skupinama, sekcijama odnosno
stručnim skupinama, koje se ističu u ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada,
vladanju, te aktivnostima u Domu i izvan njega.

Članak 109.
Pohvale učenicima izriče:
- odgajatelj;
- ravnatelj;
- Odgajateljsko vijeće;
- Domski odbor
Članak 110.

Pohvale su:
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 111.
Nagrade su:
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl.
novčane nagrade.

Članak 112.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, odgajatelji, stručni suradnici, tijela Doma,
te fizičke i pravne osobe izvan Doma.
Članak 113.
Usmenu pohvalu učeniku izriče odgajatelj.
Pisanu pohvalu učeniku daje Odgajateljsko vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje ravnatelj.
Članak 114.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Domu se vodi evidencija.

Članak 115.
Pisana pohvala i pisana isprava izdaje se na obrascu koji utvrđuje Odgajateljsko
vijeće.
Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj,
a pisanu ispravu ravnatelj.

Članak 116.
Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Doma za tekuću školsku
godinu.

Članak 117.
Zbog povrede dužnosti i neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih
neprimjerenih ponašanja učenicima se mogu izreći pedagoške mjere. Pedagoške
mjere izriču se učenicima radi sprječavanja i otklanjanja negativnih pojava, nemarnog
odnosa učenika prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja kućnog reda i
nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, oštećivanja domske imovine i ponavljanja
kršenja dužnosti i obveza.
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. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike
na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim
obvezama i okruženju.
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 doma.

Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći obvezni izlazak ili zabrana izlaska iz
prostora Doma.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, niti smije imati za učinak
zastrašivanje ili ponižavanje učenika, odnosno povredu učenikove osobnosti.
Članak 118.
Pedagoške mjere ne mogu se izreći odgojnoj skupini, stručnoj radnoj skupini ili
sekciji, već poimenice svakom učeniku.
Članak 119.
Pedagoške mjere su:
opomena;
ukor;
opomena pred isključenje;
isključenje iz Doma.
Članak 120.
Neprihvatljiva ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere podijeljena su
ovisno o težini na: lakša, teža, teška.
Članak 121.
Prijedlog za donošenje pedagoških mjera mogu dati:
svaki odgajatelj pojedinačno;
stručna tijela Doma;
Domski odbor;
svaki roditelj, skrbnik ili skupina roditelja;
Prijedlog za donošenje pedagoških mjera podnosi se na odgajateljskom vijeću.
U prijedlogu se obavezno moraju istaknuti i obrazložiti razlozi zbog kojih se predlaže
donošenje pedagoške mjere.
Donesena pedagoška mjera može se ukinuti i prije isteka školske godine, ukoliko se
pokaže da je djelovala na učenika i postigla cilj radi kojega je izrečena, odnosno da je
došlo do promjene ponašanja učenika.
Članak 122.
OPOMENA se izriče izriče zbog lakših neprihvatljivijih ponašanja:
- ometanja odgojno obrazovnog rada (svih oblika);
- nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;
- onečišćenje domskih prostora i okoliša
- neodržavanje higijene, osobe i prostora
- pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u domski prostor
- poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;

-

uznemiravanje drugih učenika i radnika ( nelagoda)
neopravdano kašnjenje u dom (iza 22,00 sata)
neopravdanog učestalog izostajanja s učenja i
obrazovnog rada ( npr. sastanak odg.skupine…)

drugih

oblika

odgojno-

Članak 123.
UKOR se izriče zbog težiih neprihvatljivih ponašanja:
- ometanja odgajatelja i drugih radnika u izvršavanju radnih obveza
- neprimjerenog ponašanja tijekom odgojno-obrazovnog rada
- ponavljanja prekršaja radi kojeg je izrečena mjera opomena;
- povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem
neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku doma
- prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
- korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije
- klađenje ili kockanje u prostorima Doma
- prisvajanje tuđih stvari (korištenje bez dozvole vlasnika)
- neopravdanog neizvršenja obveza iz odgojno-obrazovnog rada;
- izazivanja sukoba;
- ugrožavanje osobne i sigurnosti drugih osoba (bez većih posljedica)
- dovođenje u Dom stranih osoba (bez odobrenja dežurnog odgajatelja)
- drskog ponašanja prema odgajatelju, radnika Doma ili stranci nazočnoj u
Domu;
- uznemiravanje drugih učenika i radnika (nelagoda)
- oštećivanja domske imovine ili imovine učenika, radnika Doma ili stranke
nazočne u Domu;
- nedopušteno korištenje informatičko komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnog rada i počinka
- ugrožavanje ugleda Doma
- ostali teži oblici neprihvatljivog ponašanja i kršenja Kućnog reda.
Članak 124.
OPOMENA PRED ISKLJUČENJE se izriče zbog teških neprihvatljivih ponašanja:

-

-

ponavljanja prekršaja radi kojega je izrečena mjera ukora ili opomene;
trajnijeg izbjegavanja izvršavanja domskih obveza;
namjernog uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije
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;
krađe tuđih stvari
pokušaj uništavanja ili krivotvorenja domske dokumentacije;
protupravna aktivacija protupožarnog alarma

neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama
podataka doma bez njihove izmjene;
- poticanje grupnoga govora mržnje;
- prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika
(npr. iznuđivanje novca);
- otuđivanja ili nanošenja štete na domskoj ili privatnoj imovini učenika ili
radnika Doma;
- ugrožavanja sigurnosti i tjelesnog integriteta učenika, djelatnika Doma ili
stranke nazočne u Domu;
- noćenja van Doma bez suglasnosti odgajatelja
- unošenja alkohola ili narkotičkih sredstava u Dom;
- pušenja u prostorima Doma
- dolazak u Dom u alkoholiziranom stanju i sl
- nasilnog ponašanja (verbalnog ili fizičkog)
- ostali teški oblici neprihvatljivog ponašanja i kršenja Kućnog reda.

-

Članak 125.
ISKLJUČENJE IZ DOMA se izriče zbog neprihvatljivog ponašanja:

-

-

ponavljanje prekršaja radi kojeg su izrečene mjere opomene pred isključenje,
ukora odnosno opomene;
krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije doma
objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu
imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
nasilno ponašanje koje je rezultiralo emocionalnim ili fizičkim posljedicama za
drugu osobu.
ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika doma korištenjem oružja ili opasnih
predmeta u prostoru doma ili na drugome mjestu gdje se održava odgojnoobrazovni rad;
nasilničkog ponašanja sa težim posljedicama;
organiziranja ili izazivanja tuča, odnosno fizičkog napada na drugog učenika,
djelatnika Doma ili drugih osoba;
uživanja alkohola ili narkotičkih sredstava, njihovog unošenja u Dom, te
poticanje drugih na njihovu uporabu;
otuđenja tuđe imovine ili namjernog nanošenja veće štete Domu, učenicima,
radnicima ili građanima
zlouporaba ili uništavanje domske dokumentacije;
teška krađa počinjena na opasan i drzak način
drugih razloga, koji su takve prirode da zahtijevaju isključenje iz Doma.
Članak 126.

Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče odgajatelj.
Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Odgajateljsko vijeće.
Pedagošku mjeru opomena pred isključenje učeniku izriče Odgajateljsko vijeće.

Pedagošku mjeru isključenja iz Doma učeniku izriče ravnatelj rješenjem na temelju
prijedloga Odgajateljskog vijeća.
Članak 127.
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 će pisanim putem izvijestiti roditelja/skrbnika 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.
Nakon donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, rješenje o privremenom
udaljenju se ukida.
Članak 128.
Prije donošenja pedagoških mjera, a naročito mjere isključenja iz Doma, učenik se
mora saslušati, te u potpunosti utvrditi činjenično stanje i nastojati u suradnji s
roditeljima-skrbnicima, odgojnom skupinom i drugima otkloniti uzroke, te spriječiti
neželjene posljedice pogrešnog ponašanja učenika. Postupak se može okončati i bez
učenikovog očitovanja, ukoliko to uskrati ili se dvaput ne odazove pozivu.

Članak 129.

U postupku izricanja pedagoških mjera odgajatelji, 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.
Prilikom izricanja pedagoških mjera Dom mora voditi računa o individualnim
osobinama učenika, posebno o karakternim i emocionalnim, kao i obiteljskim
prilikama i okolini u kojoj je učenik odrastao, i u kojem živi kada se boravi u Domu.
Članak 130.
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
Pedagoška mjera opomene pred isključenje učeniku, mora se izreći najkasnije u roku
od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se
izriče.
Pedagoška mjera isključenja iz doma, mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana od
dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.
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.
Članak 131.

Odgajateljsko vijeće može ovlastiti nekoga od svojih članova ili imenovati
povjerenstvo koje će provesti upravni postupak do donošenja rješenja o pedagoškoj
mjeri.
Kod utvrđivanja činjeničnog stanja ovlašteno tijelo treba voditi računa o učenikovu
razvoju, obiteljskim i drugim okolnostima u kojima se učenik nalazi.
Članak 132.
Povjerenstvo za provođenje postupaka izricanja mjere isključenja iz doma ima
tri (3) člana koje iz reda odgajatelja bira ravnatelj Doma.
U povjerenstvo se u pravilu imenuje i odgajatelj (voditelj odgojne skupine) učenika.
Članak 133.
Postupak za isključenje iz Doma je hitan.
Povjerenstvo postupak provodi javno, osim u slučajevima kad se iz određenih razloga
ili zbog čuvanja profesionalne tajne isključi javnost.

Članak 134.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usuglašavanjem.
Ukoliko se povjerenstvo ne može usuglasiti, prijedlog se utvrđuje većinom glasova.
Član povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom ima se pravo očitovati
izdvojenim mišljenjem koji se unosi u zapisnik.

Članak 135.
Povjerenstvo prijedlog pedagoške mjere s kompletnom dokumentacijom dostavlja
ravnatelju Doma koji donosi odluku o isključenju iz Doma.
Članak 136.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
Članak 137.
Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje izriču se kao mjere
upozorenja i na njihovo izricanje učenik ili roditelj može uputiti prigovor ravnatelju
Doma.
O žalbi protiv rješenja ravnatelja iz članka 126. stavka 4. ovog Statuta odlučuje
Ministarstvo.
Članak 138.

Protiv izrečene pedagoške mjere, učenik, ili roditelj (staratelj) može podnijeti
prigovor ravnatelju Doma u roku od osam dana od dana dostave pismene
obavijesti o izricanju mjere.
Odluka o isključenju učenika iz doma dostavlja se učeniku, odnosno njegovom
roditelju ili skrbniku u pismenome obliku u roku od tri dana od dana donošenja.
O žalbi na izrečenu pedagošku mjeru opomene i ukora odlučuje Odgajateljsko
vijeće, opomene pred isključenje Domski odbor, a isključenja iz Doma nadležno
ministarstvo.
Članak 139.
Tijelo koje rješava o žalbi može izrečenu mjeru potvrditi, poništiti, ukinuti ili
zamijeniti blažom mjerom.
Odluka žalbenog tijela je konačna.
Članak 140.
Izrečene pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju i evidenciju Doma

12. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 141.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti i
izvršavanja drugih zadataka i obveza utvrđenih godišnjim planom i
programom rada, Dom surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika.
Suradnja Doma sa roditeljima i skrbnicima učenika ostvaruje se putem individualnih
razgovora, sastanaka skupine roditelja i u drugim oblicima suradnje.
Članak 142.

Dom saziva roditeljske sastanke prema potrebi.
Roditeljski sastanci odgojno-obrazovne skupine sazivaju se tijekom nastavne godine

Članak 143.
Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito sudjelovanje u odgojno
obrazovnim programima kao i za nazočnost učenika u Domu sukladno važećim općim
aktima Doma i sklopljenom Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama, koji
potpisuju roditelj-skrbnik učenika i ravnatelj Doma.

Članak 144.

Roditelji ili skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazvati se pozivima
Doma i sa domom surađivati, te izvršavati druge obveze preuzete zaključivanjem i
potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obvezama. Roditelji i skrbnici
odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave.
Roditelji ili skrbnici dužni su obavijestiti Dom o razlogu izostanka učenika iz Doma,
tijekom istog dana.
Roditelji ili skrbnici dužni su opravdati izostanak učenika iz Doma, osobno ili pisanim
putem (ispričnicom roditelja ili skrbnika, liječničkom potvrdom ili potvrdom nadležne
institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe, uključujući i e-potvrdu
o narudžbi na pregled u zdravstvenoj ustanovi), najkasnije drugi dan od dolaska
učenika u Dom.
U slučaju da potvrda iz stavka 3. ovog članka kojom se dokazuje opravdanost
izostanka iz Doma ujedno služi i za dokazivanje opravdanosti izostanka s nastave,
preslik iste se daje odgajatelju, a izvornik se dostavlja razredniku.
Članak 145.
Roditelji ili skrbnici obvezni su Domu nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme
boravka u Domu, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.
Članak 146.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Domu koje se
odnose na ostvarivanje godišnjeg plana i programa. Ostale obveze roditelji ili skrbnici
mogu preuzimati u dogovoru sa Domom.
U skladu s aktima Domskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju
u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe,
domskih izleta i ekskurzija,
kino-predstava,
kazališnih predstava,
priredaba i natjecanja,
rada učeničkih klubova i društava,
izbornih programa.

13.

VIJEĆE RODITELJA
Članak 147.

U Domu se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja
Doma sa društvenom sredinom.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svake odgojnoobrazovne skupine.

Članak 148.
Roditelji učenika svake odgojno-obrazovne skupine na početku školske godine na
roditeljskom sastanku odgojno-obrazovne skupine između sebe biraju jednog
predstavnika za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode odgajatelji.

Članak 149.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi stručni suradnik Doma do izbora
predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 150.
Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
Nakon što se utvrdi kandidat/i 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 151.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Doma te:
daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i programa rada Odgajateljskom
vijeću odnosno ravnatelju,
raspravlja o izviješćima ravnatelja o realizaciji godišnjeg plana i programa rada
Doma,
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
imenuje i razrješuje jednog člana Domskog odbora iz reda roditelja,
predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada Doma,
daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i
kulturnih sadržaja Doma,
daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u
Domu,
daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i
pružanjem odgovarajuće pomoći,
raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
djelatnosti u Domu i Kućnom redu prije njihova donošenja,
donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja.
Članak 152.

Ravnatelj Doma dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim
pitanjima od općeg značaja za Dom.
Ravnatelj Doma, Domski odbor i Osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti
razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga pisano izvijestiti.
Članak 153.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik
Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik privremeno spriječen.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova Vijeća ili ravnatelj Doma.
Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda izrađuje stručni suradnik Doma i
organizira pravovremenu dostavu poziva i materijala za sjednicu.

Članak 154.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna većina svih
članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova osim
u slučaju donošenja stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja kada
odlučuje tajnim glasovanjem.
Članak 155.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi stručni suradnik doma, a ovjeravaju ga zapisničar i predsjednik Vijeća
roditelja. Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Doma na
čuvanje.
Članak 156.

Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika, te suradnja između roditelja ili
skrbnika i Doma, pobliže se uređuje ostalim aktima Doma.
14. FINANCIJSKO POSLOVANJE DOMA

Članak 157.
Financijsko poslovanje Doma obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 158.
Dom ostvaruje prihode iz državnog proračuna, iz vlastitih prihoda te iz drugih izvora u
skladu sa zakonom.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Doma 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 159.
Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog
poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim
na temelju zakona.
Članak 160.
Dom za svaku godinu donosi godišnji proračun.
Ako se ne donese godišnji proračun za slijedeću godinu do 31. prosinca tekuće
godine, donosi se privremeni obračun za razdoblje od tri mjeseca.
Članak 161.
Naredbodavatelj za izvršenje godišnjeg proračuna je ravnatelj Doma.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i
posebnom općem aktu, potpisuje voditelj računovodstva.
Članak 162.
Ako Dom na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom.
Članak 163.
Ako Dom na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju,
gubitak će se pokriti u skladu s odlukom osnivača.
Članak 164.
Pravilnikom o računovodstvu i financijskom poslovanju pobliže se uređuje način
obavljanja računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova u Domu.

15. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA
Članak 165.
Utemeljenje sindikata u Domu je slobodno.
Dom će osigurati sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa
zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Doma, kolektivnim
ugovorima.
Članak 166.
U Domu radnici mogu utemeljiti radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu
i Pravilnika o provođenju izbora za radničko vijeće .
Ako u Domu nije utemeljeno radničko vijeće sindikalni povjerenik može preuzeti
funkciju radničkog vijeće o čemu je dužan je pisano izvijestiti ravnatelja.
Ako u Domu 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 Doma. 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 167.
Skup radnika čine svi radnici Doma.
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 Doma.
O pitanjima iz svoje nadležnosti skup radnika odlučuje većinom glasova nazočnih
radnika, javnim glasovanjem, osim kada je zakonom određeno drugačije.
16. JAVNOST RADA
Članak 168.
Rad Doma i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se:
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika i roditelja
- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada Doma
- podnošenjem financijskih izvješća
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj i predsjednik Domskog odbora
Članak 169.

Dom kao tijelo javne vlasti dužna je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim
osobama omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.
17. POSLOVNA TAJNA
Članak 170.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba
upućenih Domu
- podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika
- podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
- podaci o poslovnim rezultatima Doma
- podaci o učenicima socijalno-moralne naravi
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje
kao takve odredi ravnatelj.

Članak 171.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici
Doma, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Doma.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i
upravnom postupku.

18. ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠAČA

Članak 172.
Radnici Doma 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 Doma, učenika i
građana na čijem području Dom djeluje.

Članak 173.
Odgajatelji su dužni neprestano obrazovati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom
čovjekova okoliša, odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.

Članak 174.
Program rada Doma u provođenju zaštite čovjekova okoliša i zaštiti potrošača
sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada Doma.
19. IMOVINA DOMA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE DOMA
Članak 175.
Imovinu Doma čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Doma
dužni su se skrbiti svi radnici Doma.
Članak 176.
Za obavljanje djelatnosti Dom osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
Osnivača, prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim
namjenskim prihodima, uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti Doma,
donacijama i drugim izvorima.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
Članak 177.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje
utvrđuje Domski odbor.
Članak 178.

Ako Dom na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivačkim aktom, odnosno odlukom
Osnivača.
Članak 179.
Ako Dom na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju,
gubitak će se namiriti u skladu s odlukom Osnivača.

Članak 180.
Dom ne može bez suglasnosti Osnivača:
- steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu bez obzira na njenu vrijednost;
- dati u zakup dio svog poslovnog prostora i okolnog prostora, koji pripada
poslovnom prostoru Doma.

Dom ne može dati u zakup objekte ili mijenjati namjenu objekta Doma bez
suglasnosti Osnivača.

20. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 181.
Domski odbor, Odgajateljsko vijeće, Vijeće roditelja i Odbor za zaštitu na radu (u
daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim
planom i programom rada Doma.
Članak 182.

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.
21. OPĆI AKTI DOMA

Članak 183.
Dom ima slijedeće akte:
- Statut;
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Doma;
- Pravilnik o radu;
- Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave;
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva;
- Pravilnik o zaštiti od požara;
- Pravilnik o kućnom redu;
- Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
- Pravilnik o zaštiti na radu;
- Poslovnik o radu Domskog odbora
- Poslovnik o radu Domskih vijeća
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti;
- druge opće akte koje donosi Domski odbor, sukladno zakonu, propisima
donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 184.

Opći akti Doma stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči
Doma, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani
razlozi, danom objave na oglasnoj ploči Doma.

Članak 185.
Autentično tumačenje općeg akta daje Domski odbor.
Članak 186.
Tajnik Doma dužan je radniku Doma u svezi s ostvarivanjem traženog prava
omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu.
Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Doma.
Članak 187.
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.
Članak 188.
Dom je obvezan voditi pedagošku dokumentaciju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenih propisa kojima se uređuje djelatnost
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

22. NADZOR

Članak 189.

Nadzor nad radom Doma provodi nadležno ministarstvo i tijelo državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležno za poslove školstva.
Članak 190.

Inspekcijski nadzor nad Domom provodi prosvjetna inspekcija, sukladno zakonu.

Članak 191.

Nadzor nad stručnim radom doma provode Agencije ministarstva znanosti i
obrazovanja.

Članak 192.

Nadzor nad financijskim radom i poslovanjem Doma obavlja ovlašteno tijelo državne
uprave ili ovlašteni organ Županije Splitsko-dalmatinske kada se radi o sredstvima iz
županijskog proračuna.

23. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 193.

Statut Doma donosi Domski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača. Ovaj Statut
stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Doma.
Članak 194.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Doma (KLASA: 602-03/1601/
; URBROJ: 2181-77/2-16-01/, od 14. travnja 2016. godine).
Prijedlog Statuta Doma utvrđen je na sjednici Domskog odbora od
________________ 2019.godine.
KLASA : 602-03/19-01/
URBROJ: 2181-77/2-19-01
Split, _______________ 2019.god.
Predsjednik Domskog odbora:

______________________
Željko Validžić, prof.

Ovaj je Statut donijet je _______________2019.g., objavljen na oglasnoj ploči
Doma _______________ 2019.g. a stupio na snagu _________________ 2019.g.
KLASA: 602-03/19-01/
URBROJ: 2181-77/2-19-01
Split, _______________ 2019.god.

Predsjednik Domskog odbora:

____________________________
Željko V

Ravnatelj:

__________________________

Na temelju članka 54., stavak 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 22. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, 130/11), članka 98.
stavka 3. i članka 162. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14,
7/17, 68/18), Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09), Školski odbor
Glazbene škole Dr. fra Ivan Glibotić - Imotski, Bruna Bušića 1, uz prethodnu Suglasnost Splitskodalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Osnivač), KLASA:_____________________
URBROJ:______________________
dana_______________ 2019. donosi:

S T A T U T
GLAZBENE ŠKOLE DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ – IMOTSKI
I. OPĆE ODREDBE
PREDMET STATUTA
Članak 1.
(1) Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
djelokrug, ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, prava i obveze učenika,
nastavnika i roditelja, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za obavljanje
djelatnosti
i poslovanje Glazbene škole Dr. fra Ivan Glibotić Imotski (u daljem tekstu: Škola).
(2)
Izrazi koji se koriste u ovom statutu u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na
muški
i ženski rod.
OBILJEŽJE ŠKOLE
Članak 2.
(1)
Škola je javna ustanova glazbenog umjetničkog obrazovanja.
(2) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim
brojem subjekta upisa broj (MBS) 060187993, 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 slijednik Osnovne glazbene škole Dr. fra Ivan Glibotić - Imotski.
NAZIV I SJEDIŠTE ŠKOLE
Članak 4.
(1)
Naziv Škole je GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ - IMOTSKI.
(2)
Skraćeni naziv Škole je GŠ DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ - IMOTSKI.
(3)
Sjedište Škole je u Imotskom, ulica Bruna Bušića 5.
(4) Škola ima pomoćnu zgradu - koncertnu dvoranu u Imotskom ulica Bruna Bušića 3.

ISTICANJE NAZIVA
Članak 5.
Puni naziv Škola ističe na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja
djelatnost.
PEČATI I ŠTAMBILJI
Članak 6.
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. jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 50 mm i širine 20 mm, koji sadrži naziv i sjedište
Škole.
(2)
Pečatom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola izdaje i
akti
koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.
(3)
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-financijsko
poslovanje.
(4)
Štambilj se rabi za uredsko i financijsko poslovanje Škole.
(5)
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

(1)

DAN ŠKOLE
Članak 7.
(1)

Škola ima Dan škole i to 31.svibnja.

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 on pisano opunomoći.
II. DJELATNOST

DJELATNOST I PROGRAMI
Članak 9.
(1) Djelatnost Škole je:
- osnovno glazbeno školovanje djece i mladeži, te srednjoškolsko glazbeno školovanje.
- osnovno glazbeno obrazovanje i odgoj djece i mladeži traje 6 godina i ostvaruje se temeljem
Nastavnog plana i programa za osnovne glazbene škole
- srednjoškolsko glazbeno obrazovanje i odgoj traje 4 godine i ostvaruje se temeljem
Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole
- u okviru srednjoškolskog glazbenog obrazovanja kao posebna programska cjelina je
pripremno glazbeno obrazovanje u trajanju od 2 godine
- polaganje ispita za osobne potrebe iz područja glazbene umjetnosti za djecu i odrasle,
- organizaciju koncerata
- organizaciju ostalih kulturnih događanja

(2) U obavljanju djelatnosti Škola izvodi ove programe:
1. program osnovnog glazbenog obrazovanja u šestogodišnjem trajanju za klavir, gitaru,
harmoniku, flautu, obou, fagot, klarinet, saksofon, trubu, rog, trombon, eufonij, tubu,
udaraljke
2. pripremno glazbeno obrazovanje za srednje obrazovanje u dvogodišnjem trajanju za obou,
fagot, klarinet, saksofon, trubu, rog, trombon, eufonij, tubu, harmoniku, gitaru, udaraljke,
pjevanje, teorijski smjer, klavir.

3. program srednjeg glazbenog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju za zanimanje
glazbenik klavirist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik oboist, glazbenik fagotist,
glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik rogist, glazbenik trubač, glazbenik
trombonist, glazbenik eufonist, glazbenik tubist, glazbenik harmonikaš, glazbenik pjevač,
glazbenik - teorijski smjer, glazbenik orguljaš, glazbenik udaraljkaš
4. programe osposobljavanja i poduke u okviru osnovnog i srednjeg glazbenog
umjetničkog obrazovanja.
(3)
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Škola obavlja kao javnu službu.
(4)
Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača i pod uvjetima
propisanim zakonom.
IZVOĐENJE PROGRAMA
Članak 10.
(1) Programe iz članka 9. stavka 2. točke 1. do 4. Škola izvodi prema nacionalnom kurikulumu,
kurikulumu umjetničkog obrazovanja, školskom kurikulumu, nastavnom planu i programu.
(2)
Ostvarivanje programa Škola prezentira na natjecanjima, koncertima, priredbama i
manifestacijama.
NACIONALNI KURIKULUM, NACIONALNI KURIKULUM ZA UMJETNIČKO OBRAZOVANJE,
ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
Članak 11.
(1)Škola radi na temelju nacionalnog kurikuluma, nacionalnog kurikuluma za umjetničko
obrazovanje, školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa.
(2) Nacionalnim kurikulumom određuje se svrha, vrijednosti, ciljevi i načela određenih dijelova
sustava odgoja i obrazovanja, kao i smjernice za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te
vrednovanje postignuća.
(3) Nacionalni kurikulum za umjetničko obrazovanje sadrži omjere grupa nastavnih predmeta te
općeobrazovne nastavne predmete.
(4) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma za umjetničko obrazovanje i
Nastavnog plana i programa.
(5) Školski kurikulum donosi školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine na prijedlog
nastavničkog vijeća.
(6) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju Nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju Nastavničkog vijeća i Vijeća
roditelja donosi školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.
(7) 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 primjedbi.

(8)
Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku. Smatra
se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku ako je objavljen
na
mrežnim stranicama Škole.

RADNI TJEDAN
Članak 12.
(1)
Škola izvodi nastavu u 6 (šest) radnih dana tjedno u dvije smjene u skladu s godišnjim
planom i
programom rada.
(2)
Promjene u organizaciji rada Škola je dužna pravodobno najaviti učenicima, roditeljima,
osnivaču
i uredu državne uprave.
(3)
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.
(4)
Tijekom školske godine učenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor.
(5) Odgojno-obrazovni rad ostvaruje se u pravilu u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno u 35
nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednjih škola u najmanje 160 nastavnih
dana, odnosno 32 nastavna tjedna.
(6) Nastavnu godinu, odnosno početak i završetak nastave, broj radnih dana i odmore učenika za
svaku školsku godinu propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno Ministar
Odlukom.
UPORABA JEZIKA I PISMA I IZVOĐENJE PROGRAMA
Članak 13.
(1)Nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
(2) Obrazovni programi izvode se putem individualne i grupne nastave, predavanja, vježbi i
seminara
prema Nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.
(3) Škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih Nastavnim planom i programom, osim
na
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika uz
odobrenje
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
IZVOĐENJE OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
Članak 14.
Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije, koncerti, javni nastupi 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 izvodi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA
Članak 15.
(1) Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola je dužna organizirati dopunsku nastavu,
dopunska nastava organizira se na određeno vrijeme kada je takav oblik pomoći učenicima
potreban.
(2) Za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili
pokazuju
interes za određeni nastavni predmet Škola je dužna organizirati dodatnu nastavu u
koju se
učenik
uključuje na temelju vlastite odluke.

USTROJAVANJE RAZREDA I RAZREDNIH ODJELA I IZVOĐENJE NASTAVE
Članak 16.
(1) Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi se individualno ili skupno u razrednim
odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.
(2) Razredni odjeli u Školi ustrojavaju se na početku školske godine prema istim ili srodnim
obrazovnim programima.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Članak 17.
Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti koje su u svezi s obrazovnim programima iz
članka 9. stavka 2. ovoga statuta, rad u izvanškolskim aktivnostima može se priznati kao
ispunjavanje školskih obveza.

SURADNJA ŠKOLE
Članak 18.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama,
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

ŠKOLSKA KNJIŽNICA,NOTOTEKA I FONOTEKA

(1)
(2)

Članak 19.
Škola ima nototeku i instrumentarij.
Rad nototeke i instrumentarija uređuje se pravilnikom.

III. USTROJSTVO ŠKOLE

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 20.
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.
(3)
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole pobliže se uređuje ustrojstvo i
način rada
Škole, radna mjesta u Školi i rad Škole kao javne službe.
(1)

OBRAZOVNI (PODRUČNI) ODJELI
Članak 21.
(1) Škola obavlja djelatnost iz čl. 9 ovoga Statuta u sjedištu.
KUĆNI RED

Članak 22.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se kućnim redom. Kućnim redom uređuju se:
- pravila i obveze ponašanja 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)
Kućni red donosi školski odbor u suradnji s Nastavničkim vijećem, Vijećem učenika i
Vijećem roditelja.

(1)

IV. TIJELA ŠKOLE
1. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

ŠKOLSKI ODBOR

(1)
(2)
(3)
-

-

Članak 23.
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam članova.
Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
Radničko vijeće, jednog člana Školskog odbora iz Radničkog vijeća, 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
Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
osnivač, tri člana samostalno.

PREDLAGANJE I IMENOVANJE KANDIDATA
Članak 24.
Predlaganje i imenovanje kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a predlaganje i imenovanje
kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovoga članka održavaju se najmanje 30 dana prije isteka mandata
Školskog odbora.

(1)

KANDIDATURA
Članak 25.

(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može
predložiti
svaki član Nastavničkog vijeća nazočan na sjednici Nastavničkog 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 trebaju se izjasniti o prihvaćanju kandidature.
(4) Svaki član Nastavničkog vijeća, odnosno član Vijeća roditelja može se osobno kandidirati za
člana Školskog odbora.
(5)
Za člana Školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o
odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POPIS KANDIDATA
Članak 26.
Popis kandidata za Školski odbor iz članka 25. ovoga statuta koji su prihvatili kandidaturu odnosno
istaknuli osobnu kandidaturu, utvrđuje se prema abecednom redu.

IMENOVANJE ČLANOVA
Članak 27.
(1) O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća, odnosno članovi
Vijeća roditelja glasuju javno ili tajno prema članku 183. ovoga statuta.
(2) Kod javnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici ili stručni suradnici koji su prvi
dobili, odnosno roditelj koji je prvi dobio većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća,
odnosno članova Vijeća roditelja.
(3) Kod tajnog glasovanja, za članove imenovani su nastavnici i stručni suradnici koji su dobili,
odnosno roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća,
odnosno Vijeća roditelja.
(4) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te kandidate se
ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH ČLANOVA
Članak 28.
Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća, odnosno sa sjednice Vijeća roditelja s popisom
imenovanih članova Školskog odbora dostavlja se ravnatelju, a ravnatelj dostavlja Osnivaču.
KONSTITUIRANJE ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 29.
(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 30.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
- verificiranje mandata imenovanih članova
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika.
VERIFIKACIJA MANDATA
Članak 31.
(1)
Verifikaciju mandata imenovanih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom
identiteta
pojedinog člana s podacima iz popisa o imenovanju.
(2) Članovi Školskog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno
imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
(3)
Mandat članu Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku 60 dana od dana
kada je prestalo školovanje učenika u školi.
IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Članak 32.
(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 članovi Školskog odbora glasuju
javno dizanjem ruku ili tajno uz pomoć glasačkih listića o čemu odlučuje Školski odbor većinom
od
ukupnog broja članova.
(4) Nakon izbora predsjednika Školskog odbora predsjedavatelj konstituirajuće sjednice predaje
predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.
(5)
O konstituiranju školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača najkasnije u roku od
3 (tri) dana od dana konstituiranja.
RAZRJEŠENJE ČLANOVA
Članak 33.
Člana Školskog odbora razrješava članstva tijelo koje ga je imenovalo:
- kada to sam zatraži
- na prijedlog ravnatelja
- kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava članske obveze utvrđene ovim statutom
- na zahtjev prosvjetnog inspektora
- kada je učeniku čiji je on roditelj prestalo školovanje u Školi
- kada mu je prestao radni odnos 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.
(2) Razriješeni član Školskog odbora ne može se imenovati u Školski odbor u kojemu je razriješen
članstva.
(3) Kod prestanka mandata članu Školskog odbora prema stavku 1. ovoga članka provode se
dopunski izbori.

(1)

(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 34.
(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 ne
omogućuje redovito obavljanje djelatnosti i pravovaljano poslovanje Škole.
(2) Članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu se imenovati za članove Školskog odbora koji
se imenuje nakon raspuštanja.

RADNA TIJELA
Članak 35.
(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.

OVLASTI ŠKOLSKOG ODBORA
Članak 36.
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
- donosi odluku o raspisivanju natječaja za upis u prvi razred s iznosom participacije roditelja
(skrbnika) te cijeni obrazovanja darovitih učenika
- 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
- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost Ministra obrazovanja te razrješava ravnatelja
- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi 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 propisano drukčije
- osniva učeničke klubove i udruge
- odlučuje o korištenju prihoda
- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine
te investicijskim radovima čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 150.000,00 kuna

- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez
obzira na njezinu vrijednost te pokretne imovine i investicijskim radovima čija je vrijednost
veća od 150.000,00 kuna
- odlučuje, uz suglasnost Osnivača, o iznosu participacije roditelja ili skrbnika te cijeni
obrazovanja darovitih učenika
- 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 obrazovnog rada
- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi rada Škole
- daje suglasnost ravnatelju za omogućavanje sudjelovanja radnika školske ustanove na
projektima i fondovima iz Europske unije
- daje suglasnost ravnatelju za sudjelovanje na projektima i fondovima iz Europske unije kao
radniku školske ustanove
- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
(1)
(2)

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.
DOSTAVLJANJE MATERIJALA

Članak 38.
Članu Školskog odbora obvezno se dostavlja:
- poziv na sjednicu
- materijal koji se priprema za sjednicu
- zapisnik sa svake sjednice.
(2) Članu Školskog odbora moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose na raspravu i
odlučivanje na sjednici.

(1)

PRAVO INFORMIRANJA
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.
ČUVANJE TAJNE I POVJERLJIVIH PODATAKA
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 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 pogodnosti.
SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
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.
(4)
Iznimno, sjednica se može zbog izuzetne hitnosti održati putem telefona.
(5) Predsjednik ukratko iznosi dnevni red i prijedlog o kojem treba odlučiti o pojedinom prijedlogu.
Član se predsjedniku izjašnjava također putem telefona. Na temelju telefonskog razgovora
obvezatno se izrađuje skraćeni zapisnik, čije se odluke potvrđuju na sljedećoj sjednici
Školskog odbora.
SAZIVANJE SJEDNICE
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 najmanje jedna trećina (1/3) članova
Školskog odbora, ravnatelj, osnivač ili ako Ured državne uprave predloži raspuštanje Školskog
odbora.
(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 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 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.
DNEVNI RED

(1)
(2)

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 previše opsežan
- 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
- izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda
- 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.
(4)
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.

(1)

PREDSJEDAVANJE SJEDNICI
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)
Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova izostali sa sjednice.
(3) 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.
(3)
Nakon započinjanja sjednice članovi iznose primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice te
glasuju o prihvaćanju zapisnika.
(4)
Odredba iz stavka 3. ovog članka se ne primjenjuje na konstituirajuću sjednicu.
OBRAZLAGANJE MATERIJALA
Članak 51.
(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
iznijeti sadržaj predloženih akata.

SUDJELOVANJE U RASPRAVI
Članak 52.
(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 dodatnog objašnjenja.

IZLAGANJE NA SJEDNICI
Članak 53.
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.

(1)

OBVEZNOST PRIDRŽAVANJA 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 daljnje
sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.

OBILJEŽJE IZLAGANJA 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 podaci 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 valjano 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, 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 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, predsjedavatelj izvješćuje članove o novom vremenu
održavanja sjednice.

ZAVRŠETAK RASPRAVE
Članak 62.
(1) Kada se nakon završene rasprave u svezi s nekom točkom dnevnog reda mora donijeti odluka,
pristupa se glasovanju.
(2) Prijedlog odluke, rješenja ili zaključka koji se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom
dnevnog reda oblikuje predsjedavatelj.

GLASOVANJE
Članak 63.
(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.
ODLUČIVANJE
Članak 64.
(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 jedne trećine (1/3)
članova školskog odbora ili ravnatelja glasovanje se o istom prijedlogu može ponoviti, ali na
istoj sjednici 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, a može se i snimati tonski.
(3) Zapisnik vodi radnik Škole kojemu je to radna obveza ili osoba koju kod pripremanja sjednice
odredi predsjedavatelj.

SADRŽAJ ZAPISNIKA

(1)
(2)

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 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. dnevni red
6. sažet prikaz rasprave po točkama dnevnog reda
7. rezultate glasovanja kod odlučivanja
8. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
9. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
10. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.
USVAJANJE ZAPISNIKA

Članak 68.
(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, odluka Školskog odbora i ispravak unose se u zapisnik.
(4)
Nakon završetka postupka prema stavku 1. i 2. ovoga članka zapisnik se usvaja i
zaključuje.
POTPISIVANJE ZAPISNIKA
Članak 69.
(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, a izvorni zapisnik čuva se u pismohrani Škole.

STRUKTURA ZAPISNIKA
Članak 70.
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 71.
(1) Ako je u zapisniku bilo što pogrješno 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 72.
(1) Pojedinačni akti (odluke, rješenja i zaključci) unose se u zapisnik u obliku u kakvom su
doneseni prema članku 62. stavku 2. ovoga statuta.
(2)
Akti 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) Tekst pojedinačnog akta koji se dostavlja pravnim i fizičkim osobama, mora biti istovjetan
tekstu akta iz stavka 1. ovoga članka.
(5)
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik Školskog odbora i ravnatelj.
UVID U ZAPISNIK I DOSTAVA PODATAKA
Članak 73.
(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 74.
Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donio Školski odbor, potpisuje predsjedavatelj
te sjednice

2. POSLOVODSTVO

RAVNATELJ
Članak 75.
(1) Škola ima ravnatelja.
(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 76.
(1)
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.
(2)
Ravnatelja imenuje i razriješava školski odbor, uz suglasnost ministra.
(3)
U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja te Radničkog vijeća na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi
stajališta
tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor.
(4)
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor, a objavljuje se u
Narodnim
novinama i na mrežnm stranicama školske ustanove.
(5) 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.
(6)
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.
(7)
U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
(8) Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za
mandatno razdoblje.
(9) Pregledavanje natječajne dokumentacije, utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju nužne uvjete i
vrednovanje dodatnih kompetencija potrebnih za ravnatelja, odnosno rangiranje po bodovima
obavlja školski odbor.
(10)Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne
vještine
i na projektima.
(11)Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor utvrđuje listu
dva
najbolje rangirana kandidata i dostavlja je nastavničkom vijeću, vijeću roditelja, radničkom
vijeću i školskom odboru.
(12)Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova na listi, nastavničkom vijeću,vijeću
roditelja,
radničkom vijeću i školskom odboru dostavlja se lista svih kandidata koji su ostvarili jednak
broj
bodova.
(13)Iznimno prednost pri zapošljavnju imaju osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavnju prema
posebnom propisu.
(14)Kandidati predstavljaju program rada za mandatno razdoblje na sjednicama nastavničkog
vijeća,
vijeća roditelja, radničkog vijeća i školskog odbora.
(15)Na sjednicama se odlučuje tajnim glasovanjem o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom
odboru.

(16)Školski odbor javno imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti ministra.
(17)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.
(18)O donesenoj odluci o imenovanju ravnatelja predsjednik školskog odbora izvješćuje sve
sudionike natječaja za imenovanje ravnatelja.
UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 77.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:
- ima završeni studij odgovarajuće vrste na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja a može biti: sveučilišni
diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij
- ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se
natječe za ravnatelja
- ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi
- ima najmanje osam (8) godina staža osiguranja 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
- ima položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju članka
157., stavak 1. i 2., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- ravnatelj osnovne škole može biti osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za
učitelje na kojem se stječe najmanje 240 ECTS bodova.
VREDNOVANJE DODATNIH KOMPETENCIJA
Članak 78.
Dodatne kompetencije iz članka 81. 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 i
iskustvo rada na projektima) kandidat može ostvariti maksimalno 1 bod.

ZAPRIMANJE PRIJAVA KANDIDATA
Članak 79.
(1) Pri zaprimanju prijava kandidata za ravnatelja škole prijave je potrebno urudžbirati neotvorene,
a predsjednik Školskog odbora otvara ih na sjednici Školskog odbora.
(2) Prijave se otvaraju i razmatraju redoslijedom kojim su zaprimljene te je za svaku prijavu
potrebno utvrditi:
- da li je dostavljena u propisanom roku
- da li kandidat ispunjava uvjete natječaja.

(3) 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 prijave dostavili u propisanom roku,
sazivaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća.
PLENARNA SJEDNICA I PREDSTAVLJANJE MANDATNOG PROGRAMA RADA
Članak 80.
(1)
Nakon utvrđivanja liste kandidata, predsjednik školskog odbora saziva plenarnu sjednicu
školskog
odbora.
(2)
Na plenarnu sjednicu iz stavka 1. ovoga članka predsjednik školskog odbora poziva
članove
školskog odbora, ravnatelja kao predsjedavatelja sjednice nastavničkog vijeća,
predsjednika vijeća
roditelja, radničkog vijećnika i tajnika.
(3)
Na plenarnoj sjednici razmatraju mjesto i vrijeme sjednice na kojoj će kandidati s liste
predstaviti
program rada za mandatno razdoblje.
(4)
Sudionici se mogu suglasiti za održavanje zajedničke sjednice školskog odbora,
nastavničkog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika na kojoj će kandidati s liste predstaviti svoj program
rada za
mandatno razdoblje.
(5)
Zajedničkoj sjednici predsjedava predsjednik školskog odbora.
(6)
Ako se ne postigne suglasnost o održavanju zajedničke sjednice, već se utvrdi
predstavljanje

programa rada za mandatno razdoblje na odvojenim sjednicama školskog odbora,
nastavničkog
vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, ovlašteni sazivatelji sjednica i skupa radnika trebaju
priopćiti vrijeme i mjesto održavanja sjednice za predstavljanje programa rada.
OBAVJEŠTAVANJE KANDIDATA
Članak 81.
O utvrđenom mjestu i vremenu održavanja sjednica vijeća odnosno održavanja skupa radnika za
predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje iz članka 84. stavka 4. ovog statuta 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 82.
(1)
Kandidat s liste može na sjednici vijeća 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 te skupu radnika
kandidatima postavljati pitanja u svezi s predstavljenim programom rada i poznavanja
djelatnosti
srednjeg školstva i djelatnosti škole.

(3)
Osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smiju od kandidata s liste za ravnatelja tražiti bilo koji
podatak
koji prema propisima ima obilježja diskriminacije.
SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA
Članak 83.
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

IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 84.
(1) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(2)
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
(3)
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
(4) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
(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 Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća glasuje
na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg
glasuje, a u slučaju da samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja na glasačkom listiću
zaokružuje za ili protiv.
(7)
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
GLASOVANJE
Članak 85.
(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.
Na glasačkom listiću ispisuje se način njegova popunjavanja.
(3)Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici vijeća i svi radnici Škole nazočni na
skupu radnika.
(4)Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću
kutiju.

PREBROJAVANJE GLASOVA
Članak 86.

(1)Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa radnika javno broji
glasačke listiće.
(2)Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati prebrojavanje glasova.
(3)Nakon prebrojavanja i zbrajanja glasačhih listića, predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno
skupa
radnika javno obavještava nazočne o rezultatima glasovanja i imenuje kandidata s najvećim
brojem
glasova.
(4)Ako dva ili više kandidata za ravnatelja dobiju isti najveći broj glasova glasovanje se ponavlja.
PISANI ZAKLJUČAK
Članak 87.
(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 88.
Predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani
zaključak predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane sjednice vijeća, odnosno skupa
radnika.

RADNI ODNOS RAVNATELJA
Članak 89.
(1) Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad i
sklapanje ugovora o radu.
(2) S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora, prema odluci o imenovanju, sklapa
ugovor o radu na određeno vrijeme od pet godina u punome radnom vremenu.

OVLASTI RAVNATELJA
Članak 90.
Ravnatelj:
- predlaže Školskom odboru školski kurikulum u suradnji s Nastavničkim vijećem
- predlaže Školskom odboru Statut, opće akte i godišnji plan i program rada
- 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
- predlaže financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun i plan nabave

-

-

-

-

organizira i vodi poslovanje Škole
sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja
utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
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 e-maticu
nadzire pravdobno i točno unošenje podataka e-dnevnika
osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama
određuje nastavnika za predlaganje ocjene Razrednom vijeću kada učenika ne može
ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
izdaje nastavnicima 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
osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom
sektoru
imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature
imenuje voditelje obrazovnih odjela
potpisuje Svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole
odlučuje prema prijedlogu Nastavničkog vijeća o pohađanju više od jednog temeljnog
predmeta na osnovnoškolskoj razini i više od jednog programa na srednjoškolskoj razini
darovitih učenika koji sami snose troškove tog obrazovanja
odlučuje prema prijedlogu Nastavničkog vijeća o produženju obrazovanja za jednu školsku
godinu učeniku kojemu zbog opravdanih razloga nije bilo moguće ocijeniti znanje na kraju
školske godine ili njegovo znanje ne udovoljava razini očekivanih postignuća prema
kurikulumu umjetničkog obrazovanja
saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika
odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili
kršenja obveza iz radnog odnosa
odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s posla
sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i
pokretne imovine prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti Osnivača
sklapa samostalno pravne poslove o izvođenju investicijskih radova i nabavi pokretne
imovine u vrijednosti do 70.000,00 kuna, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci
Školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
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 nastavnika 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
- odgovara za sigurnost učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih radnika
- saziva sjednice Nastavničkog vijeća i predsjedava im

- ravnatelj školske ustanove može, uz suglasnost školskog odbora, omogućiti radniku
obavljanje poslova na projektima Europske unije ili fondovima Europske unije ako su
sredstva osigurana iz projekta ili fonda Europske unije ako je radniku omogućen nesmetani
nastavak radnog procesa u školskoj ustanovi
- ravnatelj školske ustanove može uz suglasnost školskog odbora kao radnik školeske
ustanove obavljati poslove na projektu u dijelu radnog vremena ako su sredstva osigurana
iz projekta ili
fonda Europske unije ako je radniku omogućen nesmetani nastavak obavljanja poslovodno
i stručno vođenje poslova u školskoj ustanovi
- 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 91.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

ODGOVORNOST RAVNATELJA
Članak 92.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru i Osnivaču.
NADZOR NAD RADOM KOLEGIJALNIH TIJELA
Članak 93.
(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.
RAZRJEŠENJE RAVNATELJA
Članak 94.
(1)
(2)
-

Ravnatelja razrješava Školski odbor.
Ravnatelj može biti razriješen:
u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama
kada krši ugovorne obveze
kada zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole
ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti
prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.

(3) Kada Školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u
roku do 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 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 prema prijedlogu prosvjetnog inspektora Školski odbor u roku od 15 dana ne
razriješi ravnatelja, a Ministar procijeni da je razlog opravdan, ravnatelja će razriješiti Ministar.
(6) Ako se ravnatelj razrješuje zbog razloga iz članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama,
aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja sklopit će s razriješenim ravnateljem sporazum 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 redovito otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec
dana.

PRESTANAK UGOVORA O RADU RAVNATELJA
Članak 95.
Ravnatelju škole ugovor o radu prestaje:
1. smrću ravnatelja školske ustanove
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
3. na kraju školske godine u kojoj ravnatelj školske ustanove navrši šezdeset pet godina
života i petnaest godina mirovinskog staža
4. sporazumom ravnatelja i škole
5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti
6. otkazom školske ustanove
Članak 96.
(1) Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku.
(2) 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.
Članak 97.
(1)
Ravnatelju kojem škola otkaže ugovor o radu pripada otkazni rok u trajanju od mjesec
dana.
(2)
Otkaz mora imati pisani oblik.
(3)
Otkaz mora biti dostavljen drugoj strani.
(4) 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.
(5) Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o otkazu.

ZAMJENA RAVNATELJA
Članak 98.
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje Školski odbor.
(2) Za zamjenika ravnatelja može se imenovati član Nastavničkog vijeća koji nije član Školskog
odbora i koji se prethodno suglasio s imenovanjem.

(3) Zamjenik ravnatelja obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati do ravnateljeva
povratka.

(4) Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz
ravnateljevu pisanu punomoć.
(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika
ravnatelja drugoga člana Nastavničkog vijeća.
VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

(1)

Članak 99.
Vršitelj dužnosti imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim
slučajevima kada Škola nema ravnatelja.

(2) 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.
(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika ili
stručnog suradnika i koja se prethodno suglasila s imenovanjem.
(4) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom kandidatu
za ravnatelja uskraćena suglasnost Ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
(5) Osoba imenovana za vršitelja dužnosti sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
(6) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
(7) Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno
vrijeme
za poslove nastavnika i 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.
TAJNIK ŠKOLE
Članak 100.
(1)
Škola ima tajnika.
(2)
Tajnik škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili
specijalistički
diplomski stručni studij javne uprave, preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na
natječaj ne javi osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili specijalistički
diplomski stručni studija javne uprave, odnosno u skladu sa člankom 156. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(3)
Tajnik škole obavlja poslove koje propiše Ministar pravilnikom.
3. STRUČNA TIJELA
VRSTE STRUČNIH TIJELA
Stručna tijela Škole su:
- Nastavničko vijeće

Članak 101.

- Razredno vijeće
- Razrednik
- Vijeće voditelja odjela.
NASTAVNIČKO VIJEĆE
(1)
(2)
-

-

Članak 102.
Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.
Nastavničko vijeće:
obavlja poslove u svezi s izvođenjem Nastavnog plana i programa, potrebama i interesima
učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
predlaže školski kurikulum
predlaže godišnji plan i program rada škole
ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
donosi programe osposobljavanja i poduke iz članka 9. stavka 2. točke 5. ovoga Statuta
predlaže ravnatelju pohađanje više od jednog temeljnog predmeta odnosno programa za
darovite učenike koji sami snose troškove tog obrazovanja
odlučuje o zahtjevu učenika za nastavak prekinutog obrazovanja
utvrđuje izvanškolske aktivnosti koje se priznaju kao ispunjenje školskih obveza
u dogovoru s roditeljem učenika predlaže ravnatelju produženje obrazovanja za jednu
školsku godinu učeniku kojemu zbog opravdanih razloga nije bilo moguće ocijeniti znanje
na kraju školske godine ili njegovo znanje ne udovoljava razini očekivanih postignuća
prema kurikulumu umjetničkog obrazovanja
predlaže imenovanje Razrednika
predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene
imenuje povjerenstva za polaganje ispita
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
odlučuje o zahtjevima učenika za promjenu upisanog odgojno-obrazovnog programa,
određuje razlikovne ili dopunske ispite.
RAZREDNO VIJEĆE

Članak 103.
Razredno vijeće je stručno tijelo Škole koje neposredno sudjeluje u razmatranju pedagoških i
ustrojstvenih pitanja u svezi s radom i rezultatima rada razrednog odjela, a posebno:
- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu ili individualnoj nastavi
- skrbi o ostvarivanju školskog kurikuluma i Nastavnog plana i programa
- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
- predlaže izlete razrednog odjela
- surađuje s Vijećem učenika
- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika
- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o
ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
- surađuje s roditeljima učenika i skrbnicima učenika
- donosi ocjenu vladanja za svakog učenika na prijedlog razrednika
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
RAZREDNIK
Članak 104.

(1)
Svaki razred 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 realizaciji Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa rada i školskog
kurikuluma u svom razredu
- prati život i rad učenika u Školi i izvan Škole
- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
- predlaže Razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
- predlaže pedagoške mjere i odlučuje o njima sukladno općim aktima Škole
- 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 Nastavničkom 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
- ispunjava i supotpisuje razredne Svjedodžbe, matičnu knjigu, elektronsku maticu,
Svjedodžbe prevodnice i drugu razrednu dokumentaciju
- obavlja druge potrebne poslove za razred.
VIJEĆE VODITELJA ODJELA
Članak 105.
(1)
Vijeće voditelja odjela ima 3 (tri) člana koje imenuje ravnatelj na početku svake školske
godine.
(2)
Članovi Vijeća voditelja odjela:
- obavljaju poslove u svezi s izvođenjem Nastavnog plana i programa, potrebama i
interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
- sudjeluju u ostvarivanju pedagoške, koncertne i kulturne djelatnosti Škole
- sudjeluju u izradi školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Škole
- predlažu fakultativni dio Nastavnog plana i programa
- nadziru kvalitetu obrazovnog procesa Škole te o tome prema potrebi izvještavaju ravnatelja
- imenuju povjerenstva i članove komisija za polaganje svih vrsta ispita
- pomažu učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
- rješavaju molbe, prijedloge i pritužbe učenika, roditelja i ostalih stranaka
- obavljaju druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
4. RADNICI ŠKOLE
RADNICI ŠKOLE
Članak 106.
(1) Radnici Škole su osobe koje u školi imaju zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno
vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom, a koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s
učenicima kao i druge osobe potrebne za rad Škole.
(2)
Radnici Škole su nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA
Članak 107.
(1)
Radne obveze nastavnika u 40 satnom radnom tjednu određuju se rješenjem o rasporedu
radnih obveza u skladu s godišnjim planom rada škole, a obuhvaćaju osim neposrednog rada s
učenicima, pedagoško-stručnog usavršavanja i ostale poslove u okviru ugovorenog radnog
vremena, u skladu s zakonom i kolektivnim ugovorom, a osobito :
- pripremanje nastave (planiranje, programiranje godišnje i tjedno, priprema nastavnih
zadaća i
pomagala, ispravak i ocjenjivanje pismenih i drugih izradaka učenika)
- vođenje različitih odgojno-obrazovnih oblika rada (razredništvo, stručni aktiv, nototeka,
fonoteka, kulturni programi)
- sudjelovanje u radu stručnih tijela (Nastavničkog vijeća, stručnog aktiva, ispitnog
odbora,
komisija, te ostalih stalnih ili povremenih stručnih tijela i komisija)
- pripreme i provedbe ispita (razlikovni, dopunski, redovni kroz predmetni, razredni, završni,
te
po potrebi kvalifikacijski i klasifikacijski)
-

pripreme i provedba kulturne i javne djelatnosti Škole
posjete kulturnim i drugim ustanovama i institucijama
suradnja s roditeljima i drugim pravnim osobama
mogućnost sudjelovanja u projektima i fondovima Europske unije uz ododbrenje ravnatelja
ustanove
- dužni su pratiti, vrednovati i ocjenjivati rad učenika u skladu sa umjetničkim kurikulumom, s
važećim zakonima i pravilnicima.
(2)
Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima,
općim aktima Škole, ugovorom o radu, školskim kurikulumom i godišnjim planom i
programom rada Škole.
(3) Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti
znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
(4) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza
nastavnika i stručnih suradnika.
(5) Nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u Školi dužni su poduzimati mjere zaštite prava
učenika te o kršenju tih prava, a posebno o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne
zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika odmah
izvijestiti ravnatelja Škole koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi i drugom nadležnom
tijelu.
(6)
Nastavnici su dužni u rokovima utvrđenim zakonom i drugim propisima obaviti liječnički
pregled.
Raspored upućivanja nastavnika na liječnički pregled utvrđuje ravnatelj Škole.
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Članak 108.
(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 109.
Radni odnosi u Školi uređuju se Pravilnikom o radu.

VI. UČENICI
UPIS UČENIKA
Članak 110.
Škola upisuje učenike u prvi razred prema članku 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju, Odluci o
upisu i javnom natječaju.
NATJEČAJ
Članak 111.
(1)
Natječaj za upis objavljuje se u dnevnom tisku, na internetskoj stranici Škole, te na
internetskoj stranici Upisi.hr Ministarstva zananosti i obrazovanja.
(2)
Natječaj sadrži:
- naziv programa obrazovanja u koji se učenik upisuje
- broj učenika koje će Škola upisati u pojedini program
- uvjete upisa i potrebnu dokumentaciju
- način i postupak i kriterije za izbor kandidata
- iznos participacije i cijenu obrazovanja darovitih učenika
- druge podatke vezane za provođenje natječaja.
IZBOR KANDIDATA ZA UPIS
Članak 112.
(1) Izbor kandidata prijavljenih na natječaj za upis u Školu zasniva se na sposobnostima i
sklonostima kandidata prema obilježjima obrazovnih programa Škole, a sve sukladno
Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u osnovnu
glazbenu školu, odnosno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za
upis učenika u pripremnu i srednju glazbenu školu.
(2)
Provjeru kriterija za izbor kandidata provodi jedno ili više povjerenstava koje imenuje
ravnatelj.

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 113.
(1) S roditeljem ili skrbnikom izabranog učenika ravnatelj sklapa ugovor o participaciji kojim se
uređuje udjel roditelja (skrbnika) u obrazovanju učenika, prava i obveze učenika, roditelja i
Škole.
(2)
Nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka učenik stječe pravo upisa u Školu.
UPIS UČENIKA TEMELJEM PRIZNAVANJA EKVIVALENCIJE
(1)
Školi

Članak 114.
Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u
nastaviti obrazovanje na temelju 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.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je
podnositelj dostavio:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida tj. osobe bez državljanstva.
(4)
U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona
o općem upravnom postupku te Pravilnika o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka
za upis učenika u osnovnu odnosno pripremnu i srednju glazbenu školu.
ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU
Članak 115.
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u Školi
odlučuje Nastavničko vijeće Rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog
postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u
osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi
ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u
odgovarajući razred.
PRIJELAZ UČENIKA
Članak 116.
(1) Vijeće voditelja odjela može uz prethodnu ocjenu o postignuću učenika u skladu sa zahtjevom
učenika odnosno roditelja ili skrbnika učeniku koji je pohađao drugu školu odobriti upis i
nastavak obrazovanja u Školi.
(2) Rješenjem o odobrenju upisa iz stavka 1. ovoga članka Vijeće voditelja odjela utvrđuje i uvjete
nastavka obrazovanja u Školi.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA U ŠKOLI
Članak 117.
Učenik gubi status redovnog učenika:
- na kraju školske godine u kojoj je završio upisani program,
- kada se ispiše iz Škole,
- kada ne upiše slijedeći razred,
- dok traje mjera isključenja iz Škole.
(2) Za učenika koji se ispisao iz Škole, Škola u Matičnoj knjizi zaključuje posljednji razred koji je
završio u Školi.
(3) Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali nije položio Državnu
maturu, odnosno nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje godinu
dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga programa.

(1)

NASTAVAK PREKINUTOG OBRAZOVANJA
Članak 118.

(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje u Školi, može se ponovo upisati u Školu ako prekid
obrazovanja nije bio dulji od jedne školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovoga članka odlučuje
Nastavničko vijeće.
(3) Kada se učenik ispiše iz Škole prije završetka školske godine i ne stekne razrednu
Svjedodžbu, može u idućoj školskoj godini drugi put upisati isti razred u istom ili drugom
obrazovnom programu.
(4) Ako učenik iz stavka 3. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti razlikovne ili
dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.
NASTAVAK OBRAZOVANJA
Članak 119.
(1) Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu
nastavljanjem obrazovanja ili polaganja ispita.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od
tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog obrazovanja nastaviti
školovanje u statusu redovitog učenika.
(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno
dopunskih ispita, a način i rokove polaganja utvrđuje Nastavničko vijeće.
PRAVA I OBVEZE UČENIKA
(1)
-

Članak 120.
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 nastavnicima, 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 obrazovni program i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao
- pridržavati se pravila kućnog reda
- savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja s nastave
- njegovati i promicati humane odnose među učenicima i drugim radnicima Škole,
- pristojno se ponašati, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Škole
u cjelini
- učenici su dužni sudjelovati u javnim aktivnostima u organizaciji Škole u skladu s školskim
kurikulumom
- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisima
i općim aktima Škole
- čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva i opremu.
IZOSTANCI UČENIKA
Članak 121.

(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni
opravdati (ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i slično).
(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
slično.
(3)
Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:
- nastavnika s njegovog sata
- razrednika do dva radna dana
- ravnatelja do sedam radnih dana
- Nastavničkog vijeća više od sedam radnih dana.
IZVJEŠĆIVANJE O IZOSTANCIMA UČENIKA
Članak 122.
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.
OCJENJIVANJE UČENIKA
Članak 123.
(1)
Redovni učenik Škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave.
(2) Na kraju nastavne godine iz teorijskih glazbenih predmeta i glavnog predmeta znanje učenika
provjerava i utvrđuje povjerenstvo u skladu s godišnjim planom i programom.
ISPRAVE O USPJEHU
Članak 124.
(1)
Na kraju završetka svakog razreda osnovne glazbene škole učeniku se izdaje razredna
Svjedodžba.
(2) Svjedodžba šestog razreda osnovne glazbene škole je isprava o završetku osnovne glazbene
škole.
(3)
Učenicima se na završetku svakog razreda srednje glazbene škole i pripremnih programa
izdaju razredne Svjedodžbe.
Završetkom srednjoškolskog obrazovanja učeniku se izdaje Svjedodžba o završnom ispitu i
potvrda o položenim ispitima Državne mature, a izdana Svjedodžba i potvrda su javne
isprave,
oblikom i sadržajem propisane od Ministra.
(4)

PREISPITIVANJE ZAKLJUČNE OCJENE
Članak 125.
(1) Učenik ili roditelj (skrbnik) učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika iz
pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana od dana priopćenja ocjene
podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću za preispitivanje ocjene.
(2) Nastavničko vijeće treba zahtjev iz stavka 1. ovoga članka riješiti najkasnije u roku do dva
dana.

(3) Ako učenik ili roditelj (skrbnik) nije zadovoljan rješenjem Nastavničkog vijeća, ima pravo u roku
dva dana od dana priopćenja rješenja Nastavničkog vijeća zahtijevati učenikovo polaganje
ispita pred povjerenstvom.

SASTAV POVJERENSTVA

(1)
vijeće
(2)

Članak 126.
Povjerenstvo iz članka 125. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana koje određuje Nastavničko
školske ustanove:
predsjednika (voditelj odjela)
ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
stalnog člana povjerenstva.
Ocjena povjerenstva je konačna.
STRUKTURA ISPITA

Članak 127.
(1) Ispit se sastoji od pisanog i/ili usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
(2) Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje
Vijeće voditelja odjela.
DOPUNSKI RAD
Članak 128.
(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)
Trajanje dopunskog rada utvrđuje Nastavničko vijeće i ne može biti kraće od 10 sati i dulje
od 25 sati po nastavnom predmetu.
(3)
U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje
prolaznu ocjenu. S prolaznom ocjenom ili potrebom za upućivanje na popravni ispit,
nastavnik
dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.
POPRAVNI ISPIT
Članak 129.
Ako se učeniku 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.
(2)
Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom kojeg imenuje ravnatelj školske ustanove.
(3)
Ocjena povjerenstva je konačna.
(4)
Nadnevci popravnih ispita određuju se godišnjim planom i programom rada.
(1)

PREDMETNI ISPITI I RAZREDNI ISPIT
Članak 130.
(1) Učeniku koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati više od 30 % nastave i biti ocijenjen
iz jednog ili više predmeta, osigurava se polaganje predmetnih ispita ili razrednog ispita.
(2)

Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
- bolest u dužem trajanju
- pripreme za gostovanja, koncerte i natjecanja

- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela
- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.
ROKOVI POLAGANJA PREDMETNIH ISPITA I RAZREDNOG ISPITA
Članak 131.
(1) Predmetni ispiti i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko
potrebno.
(2)
Predmetne ispite i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.
(3) Ako učenik iz 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.

POLAGANJE PREDMETNIH ISPITA I RAZREDNOG ISPITA
Članak 132.
(1) Učenik koji treba polagati predmetni ili razredni ispit podnosi Vijeću voditelja odjela zahtjev za
polaganje ispita.
(2)
Rokove polaganja ispita utvrđuje Vijeće voditelja odjela.
(3)
Predmetni ispit polaže se pred odgovarajućim predmetnim nastavnikom.
(4)
Razredni ispit polaže se pred svim odgovarajućim predmetnim nastavnicima.
(5)
Učenik ne može polagati više od 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 126. 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 može na njegov zahtjev osigurati novo polaganje ispita
nakon prestanka razloga spriječenosti.
KRAĆE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 135.
(1)
U skladu s Zakonom o umjetničkom obrazovanju i kurikulumom umjetničkog obrazovanja
učenici
mogu završiti umjetničko obrazovanje u trajanju kraćem od propisanog, ovisno o
razini napredovanja u stjecanju znanja, razvoju vještina, sposobnosti i stavova.
(2) O mogućnosti završetka obrazovanja u trajanju kraćem od propisanog u dogovoru s roditeljem
učenika odlučuje Vijeće voditelja odjela.
(3)
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može tijekom jedne godine završiti najviše dva razreda.

DULJE TRAJANJE OBRAZOVANJA
Članak 136.
(1) Posebno darovitim učenicima u umjetničkom području i učenicima koji se pripremaju za
međunarodna natjecanja, omogućit će se završetak obrazovanja pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita u vremenu za polovicu duljem od trajanja upisanog programa.
(2) O produženju obrazovanja, načinu pohađanja nastave i polaganja ispita iz stavka 1. ovoga
članka odlučuje Nastavničko vijeće na zahtjev roditelja učenika.
POHVALE I NAGRADE
Članak 137.
Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Školi i izvan nje
mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni i nagrađeni.
POHVALE
Članak 138.
Pohvale su:
- pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i slično
- usmene pohvale
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i slično.
NAGRADE

(1)
(2)

Članak 139.
Nagrade su:
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i slično
alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti, sportski rekviziti, i slično
stručni seminari i ekskurzije
novčane nagrade.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.
DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

Članak 140.
Pohvale i nagrade iz članaka 138. i 139. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini,
razredu i slično.

PREDLAGANJE POHVALA I NAGRADA
Članak 141.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Škole te fizičke i
pravne osobe izvan Škole.

TIJELA OVLAŠTENA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I POHVALA

(1)
(2)
(3)

Članak 142.
Usmenu pohvalu učeniku izriče Razrednik.
Pisanu pohvalu učeniku daje Razredno vijeće.
Nagrade učeniku dodjeljuje Nastavničko vijeće.
ISPRAVE I EVIDENCIJA

(1)
(2)

Članak 143.
O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava.
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 Vijeće voditelja odjela.
(2) Pisanu pohvalu potpisuje predsjednik tijela koje je pisanu pohvalu donijelo i ravnatelj, a pisanu
ispravu ravnatelj.
Članak 145.
Pobliže odredbe o kriterijima, načinima i postupcima pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Školski
odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.
VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 146.
(1) Zbog povrede prava ili dužnosti te neprimjerenog ponašanja učenicima se mogu izreći
pedagoške mjere propisane zakonom.
(2)
Učenicima programa osnovnog glazbenog obrazovanja izriču se pedagoške mjere:
a. opomena
b. ukor
c. strogi ukor
d. preseljenje u drugu školu.
(3) Učenicima programa srednjeg glazbenog obrazovanja izriču se pedagoške mjere:
a. opomena
b. ukor
c. opomena pred isključenje
d. isključenje iz Škole.
(4) Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.
ZABRANA IZRICANJA PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 147.
(1) Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, sudjelovanje na
Školskim manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili ekskurziju i slično.
(2)
Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu.

OPOMENA
Članak 148.
Opomena se izriče zbog:
- ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave
- neopravdanih šest (6) sati izostanaka s nastave ili drugih aktivnosti
- ometanja nastavnika u vrijeme održavanja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog
rada
- neredovitog nošenja školskog pribora i opreme.
UKOR
Članak 149.
Ukor se izriče zbog:
- dvanaest (12) neopravdanih sati izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog
rada
- izazivanja sukoba
- oštećivanja Školske imovine i imovine drugih učenika, nastavnika, drugih radnika i građana
- kršenja kućnog reda
- nemarnog odnosa prema učenju i radu
- ponavljanja povrede za koju je učeniku već izrečena mjera iz članka 131. ovoga Statuta.
STROGI UKOR I OPOMENA PRED ISKLJUČENJE
Članak 150.
Strogi ukor i opomena pred isključenje izriču se zbog:
- osamnaest (18) neopravdanih sati izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog
rada
- trajnijeg izbjegavanja školskih obveza
- ugrožavanja sigurnosti učenika, nastavnika, drugih radnika i građana
- namjernog uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije
- otuđivanja i težeg oštećenja imovine Škole, drugih učenika, radnika Škole i građana
- težeg kršenja kućnog reda
- ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera iz članka 132. ovoga Statuta.
ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE
Članak 151.

Isključenje iz Škole izriče se zbog:
- neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada više od 25
(dvadeset i pet) školskih sati
- izazivanja tučnjave i fizičkog napada na drugog učenika, radnika Škole ili građanina
-

uživanja alkohola ili drugog sredstva ovisnosti ili njihovo unošenje u Školu
neprimjerenog ponašanja ili činjenja materijalne štete na izletu odnosno ekskurziji
namjernog nanošenja veće štete Školi, učenicima i radnicima odnosno građanima
osobito teškog kršenja kućnog reda
protupravnog prisvajanja imovine Škole, radnika Škole ili građana
ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera iz članka 133. ovoga Statuta.

TIJELA OVLAŠTENA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

(1)

Članak 152.
Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče Razrednik.

(2)
Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče Razredno vijeće.
(3) Pedagoške mjere strogi ukor i opomena pred isključenje učeniku izriče Nastavničko vijeće.
(4)
Pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu i isključenja iz škole učeniku izriče ravnatelj
Rješenjem na temelju obavijesti Nastavničkog vijeća.
(5) Do završetka postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj može učenika
privremeno udaljiti iz odgojno-obrazovnog procesa.
(6) O žalbi za izricanje pedagoških mjera preseljenja u drugu školu za osnovno obrazovanje i
pedagoške mjere isključenja iz školske ustanove za srednje obrazovanje odlučuje nadležno
ministarstvo.
POSTUPAK IZRICANJA PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 153.
(1) Postupak za izricanje pedagoških mjera tijela pokreću po službenoj dužnosti na temelju
podataka iz pedagoške dokumentacije i evidencije.
(2) Pri pokretanju postupka ovlaštena tijela mogu razmotriti prijedloge i predstavke radnika,
učenika Škole, građana i pravnih osoba.

(3) Pri izricanju pedagoških mjera, ovlaštena tijela moraju uvažavati učenikovo psihofizičko stanje i
njegovu dob, te okolnosti koje utječu na njegov razvoj.
(4) U slučaju promjene ponašanja učenika, izrečena pedagoška mjera se može ukinuti.

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
Članak 154.
(1) Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje Rješenja o pedagoškoj mjeri
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(2) Razredno vijeće i Nastavničko vijeće mogu pisano ovlastiti nekoga od svojih članova koji će
provesti postupak do donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri.
NAČELO OSOBNOSTI I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Članak 155.
(1) Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i socijalnoj
zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na njegov razvoj.
(2) Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika
niti povreda njegove osobnosti.

TRAJANJE PEDAGOŠKE MJERE

(1)

Članak 156.
Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu.

(2)
Pedagoške mjere strogog ukora i preseljenje u drugu školu vrijedi do kraja osnovnog
odgoja i
obrazovanja.

DONOŠENJE RJEŠENJA
Članak 157.
(1) Tijekom postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak obustaviti ili
izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može izreći samo jedna
pedagoška mjera.
(2)
Pedagoška mjera izriče se Rješenjem.
(3)
Školska vijeća Rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri donose većinom glasova svih
članova.
(4)
Rješenjem o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole mora se učeniku odrediti vrijeme za
polaganje
razrednog ispita.

ŽALBA
Članak 158.
(1)Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri učenik odnosno roditelj ili skrbnik ima pravo žalbe.
(2) O žalbi protiv Rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene odlučuje Razredno vijeće.
(3) O žalbi protiv Rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri ukora odlučuje Nastavničko vijeće.

(4) O žalbi protiv Rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri strogog ukora, opomene pred isključenje
postupka odlučuje ravnatelj.
(5) O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole odlučuje Ministarstvo
znanosti i obrazovanja.

PODNOŠENJE ŽALBE
Članak 159.
(1) Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 8 dana od dana primitka Rješenja o
izrečenoj pedagoškoj mjeri.
(2)
Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo Rješenje.
(3)
Žalba odgađa izvršenje Rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

RJEŠAVANJE ŽALBE
Članak 160.
(1) Tijela Škole koja rješavaju u žalbenom postupku, dužna su provesti postupak i donijeti
Rješenje što prije, a najkasnije u roku do 60 dana od dana primitka žalbe.
(2) Tijelo koje rješava o žalbi, može Rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili
zamijeniti blažom mjerom.
(3)
Rješenje žalbenog tijela je konačno.

IZVRŠENJE RJEŠENJA
Članak 161.
(1) Izvršno Rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u roku do osam dana
od dana izvršnosti.
(2)
Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u Svjedodžbu.
(3) Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere
pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati
smisao izrečene mjere.
(4) Tijelo koje je donijelo mjeru može, ako ocijeni da je donesena mjera imala ispravan učinak na
učenika i postigla željenu svrhu, na kraju tekuće školske godine donijeti Odluku o brisanju
izrečene mjere.
PRESTANAK STATUSA UČENIKA
Članak 162.
Učeniku prestaje status učenika u Školi:
- u slučajevima propisanim zakonom
- nakon prestanka ugovora o participaciji.

VII. RAZREDNI PREDSTAVNICI I VIJEĆE UČENIKA
TIJELA RAZREDNOG ODJELA
Članak 163.
(1) Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika 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.

RAZREDNI PREDSTAVNICI
Članak 164.
(1) Učenici svakog razreda ili određene godine obrazovanja na početku nastavne godine na skupu
učenika biraju za tekuću školsku godinu svog predstavnika u Vijeće učenika.
(2) Za predstavnika razreda u Vijeće učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova
nazočnih učenika.
(3)
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razreda u Vijeće učenika rukovodi Razrednik ili predmetni
nastavnik kojega odredi ravnatelj.
(5) Zapisnik o izboru predstavnika učenika u Vijeće učenika predsjedavatelj skupa učenika dužan
je u roku do tri dana dostaviti ravnatelju.

VIJEĆE UČENIKA
Članak 165.
(1)
Svi predstavnici iz članka 160. ovoga Statuta 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 166.
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
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
- 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.
NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA
Članak 167.
(1) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i
obvezama učenika.
(2) Školski odbor, Razredno i Nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na
sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIII. RODITELJI I SKRBNICI

SURADNJA S RODITELJIMA
Članak 168.
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

(1)
(2)
(3)

Članak 169.
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 170.
Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su
izostanke učenika opravdati neposredno u Školi ili pisanom izjavom, najkasnije dva dana nakon
izostanka učenika.

NADOKNADA ŠTETE
Članak 171.
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 172.
(1) Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na
ostvarivanje umjetničkog kurikuluma i Nastavnog plana i programa.
(2) U skladu s aktima školskih tijela roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na
troškove izvođenja i unapređivanja izvođenja obrazovnih programa u skladu s ugovorom.
VIJEĆE RODITELJA
(1)
(2)

Članak 173.
U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.
IZBOR ČLANOVA

Članak 174.
(1)
Roditelji učenika svakog razreda ili određene godine obrazovanja na skupu roditelja na
početku
nastavne godine iz svojih redova biraju za tekuću školsku godinu predstavnika u
Vijeće roditelja
Škole.
(2)
Za predstavnika roditelja učenika svakog razreda u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je
dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4)
Postupkom izbora predstavnika roditelja u Vijeće roditelja rukovodi razrednik ili predmetni
učitelj kojega odredi ravnatelj.

ZAPISNIK O IZBORIMA
Članak 175.
(1) Zapisnik o izboru predstavnika roditelja u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja
predsjedavatelji skupa roditelja dužni su 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.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
Članak 176.
(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira
predsjednik i zamjenik 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.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA
Članak 177.
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
-

u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, učeničkih 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

(1)
(2)

Članak 178.
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 odgojnoobrazovnog rada
podnošenjem financijskih izvješća
priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.

X. POSLOVNA TAJNA
STRUKTURA POSLOVNE TAJNE
Članak 179.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih
Školi
- osobni podaci 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 180.
(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 OKOLIŠA
ZAŠTITA OKOLIŠA
Članak 181.
(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.
(3) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i
programa rada Škole.

XII. 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.

FINANCIJSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLAN

Članak 183.
(1)
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna
jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja/skrbnika učenika, od prodaje roba i
usluga te
donacija.
(2)
Prihodi i primici te rashodi i izdaci 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.

STJECANJE NEKRETNINA I POKRETNINA
Članak 184.
(1)
Škola može bez suglasnosti Osnivača steći nekretnine i pokretnu imovinu.
(2) Škola ne može bez suglasnosti Osnivača opteretiti ili otuđiti nekretnine bez obzira na njihovu
vrijednost i pokretnu imovinu čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna.
(3) Škola ne može dati u zakup objekte i prostore škole ili uzimati u zakup i unajmljivati druge
prostore bez suglasnosti osnivača.
XIII. ŠKOLSKA VIJEĆA
RAD ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 185.
(1)
Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće voditelja odjela, Vijeće roditelja i Vijeće
učenika
(u daljem tekstu: Vijeće) rade na sjednicama.
(2)
Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi.
(3) Pravo nazočnosti na sjednici Vijeća imaju članovi Vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
Vijeća pozove na sjednicu.
ODRŽAVANJE SJEDNICA
Članak 186.
Sjednica Vijeća može se održati i Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
većina ukupnog broja članova Vijeća.

ODLUČIVANJE ŠKOLSKIH VIJEĆA
Članak 187.
(1) Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili ovim Statutom
određeno drukčije.
(2) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je 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 tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA

Članak 188.
Rad Vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

XIV. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
VRSTE OPĆIH AKATA
Članak 189.

Opći akti Škole su:
- Statut
- Pravilnici
- Poslovnici
- Odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

POPIS OPĆIH AKATA
Članak 190.
Pored Statuta Škola ima ove opće akte:
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole
- Pravilnik o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u osnovnu
glazbenu školu
- Pravilnik o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju
glazbenu školu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
polaganjem razrednih i završnih ispita prema osobnim potrebama u osnovnoj, pripremnoj i
srednjoj Glazbenoj školi Dr. fra Ivan Glibotić u Imotskom
- Kućni red
- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- Pravilnik o štetnosti duhana
- Pravilnik o pedagoškim mjerama
- Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
- Pravilnik o napredovanju
- Pravilnik o polaganju stručnog ispita
- Pravilnik o polaganju popravnih i ostalih raznih ispita
- Pravilnik o ispitima prema osobnim potrebama
- Pravilnik o izvođenju ekskurzija i drugih izleta
- Pravilnik o bagatelnoj nabavi
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja
- Pravilnik o radu školske knjižnice
- Poslovnici o radu školskih Vijeća
- drugi opći akti.

PREDLAGANJE OPĆIH AKATA
Članak 191.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Školskog
odbora, ravnatelj, Nastavničko vijeće, Vijeće voditelja odjela i Vijeće roditelja.
OBJAVLJIVANJE OPĆIH AKATA
Članak 192.
(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.
PRIMJENA OPĆIH AKATA
Članak 193.
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 194.
(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 195.
(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 195.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 196.
Ako se Školski odbor ne konstituira do dana propisanog Zakonom, Škola prvog dana nakon isteka
zakonskog roka o tome dostavlja pismeno izvješće Uredu državne uprave u županiji s

obrazloženjem.
Članak 197.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Glazbene škole Dr. fra Ivan GlibotićImotski KLASA: 602-02/15-01-117, URBROJ: 2129-28-03-15-01, od 26.08.2015 godine
te Izmjene i dopune Statuta KLASA: 602-02/17-01-110, URBROJ: 2129-28-03-17-1 od 18.05.2017
godine.
Članak 198.
Statut Glazbene škole Dr. fra Ivan Glibotić-Imotski stupa na snagu osmoga dana od dana objave
na oglasnoj ploči Škole.
Statut je objavljen na oglasnoj ploči Škole ___________2019.g.,
a stupio je na snagu ___________2019.g.

KLASA: 602-02/19-01-60
URBROJ: 2129-28-03-19-01
U Imotskom, 05.03.2019.g.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

_________________________________
Darivoj Bekavac, dipl. oec

Na temelju 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., 152/14., 07/17. i 68/18 ) i čl.42.
Statuta Srednje škole Hvar, Školski odbor Srednje škole Hvar, uz prethodnu suglasnost
Splitsko-dalmatinske županije, KLASA:__________, URBROJ:___________od
__________2019.,. na svojoj sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donosi
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
STATUTA
SREDNJE ŠKOLE HVAR
Članak 1.
U Statutu Srednje škole Hvar od 27. rujna 2016. godine KLASA: 012-03/16-01/02, URBROJ:
2128-30-16-01/01 - pročišćeni tekst (koji obuhvaća pročišćeni tekst Statuta Srednje škole Hvar od
19.studenoga 2015.godine, KLASA: 012-03/15-01/02, URBROJ: 2128-30-15-01/1; Izmjene i
dopune Statuta Srednje škole Hvar od 6. lipnja 2016. godine, KLASA: 012-03/16-01/01 URBROJ:
2128-30-16-01-01, donijete uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske županije 31.ožujka 2016.
KLASA: 021-04/16-02/92, URBROJ: 2181/1-01-16-1 i Dopune Statuta od 4.srpnja.2016.godine
KLASA: 012-03/16-01/01, URBROJ: 2128-30-16-01-02 donijete uz prethodnu suglasnost
Splitsko-dalmatinske županije 14.lipnja 2016. godine KLASA: 021-04/16-02/183, URBROJ:
2181/1-01-16-1 u članku 8. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
(5) Ravnatelj škole određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 2.
Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
(2) ) Djelatnost Škole je izvedba nastavnog plana i programa za stjecanje srednje školske spreme
koji se ostvaruje u općoj gimnaziji (u Hvaru i u Jelsi); izvedba nastavnog plana i programa za
stjecanje srednje stručne spreme koji se ostvaruje u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i
veterina: za zanimanje agroturistički tehničar u četverogodišnjem trajanju (u Jelsi); izvedba
nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme koji se ostvaruje u obrazovnom
sektoru turizam i ugostiteljstvo: za zanimanja hotelijersko-turistički tehničar u četverogodišnjem
trajanju (u Jelsi), turističko-hotelijerski komercijalist u četverogodišnjem trajanju (u Hvaru); za

zanimanje slastičar u trogodišnjem trajanju (u Jelsi), te za zanimanja kuhar i konobar u
trogodišnjem trajanju u Hvaru i Jelsi;
Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
Djelatnost iz članka 9. ovoga statuta Škola obavlja na temelju Nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i
programa, godišnjeg plana i programa rada i Školskog i Strukovnog kurikuluma.

Članak 4.
U članku 12. stavku 2. riječi “do 30 rujna” zamjenjuju se riječima “do 7 listopada tekuće godine”.
U stavku 3.riječi “do 30 rujna” zamjenjuju se riječima “do 7 listopada tekuće godine”.
U stavku 5. riječi “do 5. listopada” zamjenjuju se riječima “do 15. listopada tekuće godine”.
Članak 5.
U članku 29. stavku 3. podstavku 3. riječ ”samostalno” se briše.
Članak 6.
U članku 31. stavku 5. iza riječi “stavka 1.” dodaju se riječi: “i stavka 2.”.
Članak 7.
U članku 35. stavku 1. iza riječi “i imenovanja” dodaje se riječ: “većine”.
Članak 8.
U članku 39. stavku 1. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:
-

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.

Članak 9.
U članku 40. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
(3) Odlukom o raspuštanju školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje
školski odbor.
(4) Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuju školski odbor
primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 10.
U članku 42. podstavak 9. mijenja se i glasi:
-

na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju radnika na liječnički pregled
kod ovlaštenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrđivanja radne
sposobnosti,

Dodaju se novi podstavci 22. i 23. koji glase:
-

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,

Dosadašnji podstavak 22. postaje podstavak 24.

U članku 80. briše se stavak 3.

Članak 11.

Članak 12.”
Članak 81. mijenja se i glasi:
(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. Natječaj
traje najkraće osam (8), a najduže petnaest (15) dana. O duljini trajanja natječaja odlučuje
školski odbor.
(3) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se nužni uvjeti koje ravnatelj mora
ispunjavati, dodatne kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok u kojemu se
primaju prijave na natječaj uz obveznu naznaku „za natječaj za ravnatelja“, dokazi o
ispunjenosti potrebnih uvjeta koje kandidat uz prijavu treba dostaviti u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, te 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.
(4) 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.
(5) U natječaju se izrijekom ističe da se na natječaj mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Članak 13.

Nakon članka 81. dodaje se novi podnaslov:“UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA“
Iza članka 81. dodaje se članak 81.a koji glasi:
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava nužne slijedeće uvjete:
-

ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u
školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, 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. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

-

koja 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

-

ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim i drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet (5)
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
Članak 14.

Između članka 81.a i članka 82. podnaslov „RAZMATRANJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE
ŠKOLSKIM VIJEĆIMA“ se briše.
Članak 82. mijenja se i glasi:
(1) Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je dostaviti dokaze o ispunjenosti nužnih
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 i priložene dokaze o ispunjenosti nužnih uvjeta za ravnatelja,
kandidat može priložiti i dodatne kompetencije koje se vrednuju.
(3) 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.
(4) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih
uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se
poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

(5)

Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja je uz potrebnu dokumentaciju dužan
dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

Članak 15.
Između članka 82. i članka 83. mijenja se podnaslov „DONOŠENJE ZAKLJUČKA O
STAJALIŠTU“ i glasi: „RAZMATRANJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE ŠKOLSKIM
VIJEĆIMA.
Članak 83. mijenja se i glasi:
(1) Nakon završetka natječajnog roka prijave kandidata otvaraju se na sjednici školskog odbora.
(2) Školski odbor prijave otvara i natječajnu dokumentaciju pregledava slijedom njihova
urudžbiranja te utvrđuje:
-

je li prijava dostavljena u propisanom roku,

-

ispunjava li kandidat nužne uvjete natječaja,

-

je li kandidat dostavio svu traženu dokumentaciju,

-

je li sva natječajna dokumentacija dostavljena u traženom obliku iz članka 82. ovoga
Statuta.

(3) Nakon utvrđivanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka školski odbor utvrđuje koji kandidati
se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te se za njih vrši vrednovanje dodatnih
kompetencija.
Članak 16.
Nakon članka 83. dodaje se novi podnaslov: „DODATNE KOMPETENCIJE“
Iza članka 83. dodaje se novi članak 83.a koji glasi:
(1)Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih nužnih uvjeta provodi se na
sjednici školskog odbora vrednovanje dodatnih kompetencija.
(2)Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane statutom,
Školski odbor vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeći način:
1. Poznavanje stranog jezika razine B1 ili više prema Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike Školski odbor vrednuje prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu koja to dokazuje, a to može biti svjedodžba ili diploma, uvjerenje
odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove
ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika koja dokazuje da kandidat poznaje strani
jezik na nekoj od navedenih razina, nosi jedan bod.

2. Osnovne digitalne vještine školski odbor vrednuje prema priloženoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu koja to dokazuje. Početna ili napredna Europska računalna diploma
(ECDL) izdana od strane ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području
informacijskih znanosti ili viša razina stečena na studijskim programima informatike ili
računarstva nosi jedan bod.
3. Iskustvo rada na tri ili više projekata Europske unije odnosno projekata fondova
Europske unije 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 kao što je potvrda ili isprava o sudjelovanju u
pripremi i provedbi pojedinih projekata, nosi jedan bod.
(3)Za svaku od tri dodatne kompetencije kandidat može ostvariti maksimalno jedan bod.
(4)Svi dokazi iz ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
(5)Nakon završenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista kandidata
prema ukupnom broju ostvarenih bodova za dodatne kompetencije. Školski odbor utvrđuje
listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Nastavničkom 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 17.
Članak 84. mijenja se i glasi:
(1) Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili više kandidata imaju jednak najveći
broj bodova Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, Skupu 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 drugo rangirani broj bodova na listi u daljnju proceduru
upućuje se lista na kojoj su navedeni svi ti kandidati.
(4) 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 18.
Nakon članka 84. mijenja se podnaslov „ROKOVI DONOŠENJA STAJALIŠTA I DOSTAVE
ZAKLJUČKA“ i glasi:“SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I SKUPA RADNIKA,
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA KANDIDATA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O
STAJALIŠTU“.
Iza članka 84. dodaje se novi članak 84.a koji glasi:
(1) U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju nužne uvjete i provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista
kandidata, sazivaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika.
(2) Sjednice iz stavka 1. ovog članka sazivaju se u skladu s općim aktima Škole i odredbama
ovog Statuta.
(3) Sjednicu nastavničkog vijeća vodi član školskog odbora iz reda nastavničkog vijeća kojeg
nastavničko 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, nastavničko
vijeće, vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
(5) Na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje.
(6) Nakon završenog predstavljanja programa rada nastavničko 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. ovoga članka obvezuju članove školskog odbora koje ih je
imenovalo u školski odbor.
Članak 19.
Članak 85. mijenja se i glasi:
(1) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
nastavničkog vijeća, vijeća roditelja te skupa radnika
(2) Na sjednici nastavničkog 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.
(3) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koju
je utvrdio Školski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
(4) 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.
(5) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupu radnika glasuje
na način da je na glasačkom listiću nedvojbeno jasno izražena volja birača.
(6) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
(7) 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.
(8) 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.
(9) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja Nastavničko vijeće, vijeće roditelja odnosno skup
radnika donose pisane zaključke iz članka 84. ovog Statuta koji se dostavljaju Školskom
odboru.
(10)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
(11)

Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno skupa (zbora) radnika,

a dostavlja se predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane sjednice vijeća,
odnosno skupa (zbora) radnika.

Članak 20.
Nakon članka 85. mijenja se podnaslov „IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA“ te glasi:“
IMENOVANJE RAVNATELJA“

Članak 86. mijenja se i glasi:
(1) Predsjednik školskog odbora saziva sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 7 dana
od dana zaprimanja zaključaka svih kolegijalnih tijela iz članka 84.a stavka 6. ovog Statuta.
(2) Nakon primitka zaključka o stajalištu nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika,
glede pojedinog kandidata, te nakon što kandidati završe s predstavljanjem programa rada
na sjednici školskog odbora, školski odbor javnim glasovanjem, većinom glasova ukupnog
broja članova, donosi odluku o imenovanju ravnatelja škole.
(3) Odlukom o imenovanju određuje se početak mandata ravnatelja.
(4) Za imenovanog ravnatelja Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti i
obrazovanja za dobivanje suglasnosti u roku od tri dana od sjednice školskog odbora.
(5) Odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu kada Škola dobije suglasnost za
imenovanog ravnatelja, a smatra se da je suglasnost dana i ako ministar istu ne uskrati u
roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
(6) Natječajni postupak će se ponoviti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovog
Statuta ako prigodom glasovanja natpolovičnu većinu ne dobije niti jedan odnosno jedini
kandidat ili ako ministar uskrati traženu suglasnost za imenovanje ravnatelja.
(7) 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 21.
Nakon članka 86. mijenja se podnaslov „RADNI ODNOS RAVNATELJA“ te glasi:
„SKLAPANJE I PRESTANAK UGOVORA O RADU S RAVNATELJEM“
Članak 87. mijenja se i glasi:
(1) S imenovanim ravnateljem predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme na rok od pet (5) 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 nastavnika 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.
(5) 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 priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti

-

otkazom Škole sukladno zakonskim odredbama.

Članak 22.
Nakon članka 87. dodaje se novi podnaslov: „IZVJEŠĆIVANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH
NA NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“
Dodaje se novi članak 87.a koji glasi:
(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 prema sjedištu Škole.

Članak 23.
U članku 88. podstavak 17. mijenja se i glasi:
-

izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima Odluke o tjednom i godišnjem
zaduženju, a ostalim radnicima odluke o rasporedu radnog vremena,

Podstavak 21. mijenja se i glasi:
-

imenuje članove Ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u školi
te članove ostalih povjerenstava

U podstavku 24. riječi „15 dana“ zamjenjuju se riječima „60 dana“
Podstavak 29. mijenja se i glasi:
-

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.

Dodaju se novi podstavci 35., 36. i 37., koji glase:
-

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,

-

rješenjem privremeno udaljava učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja
odluke o izricanju pedagoške mjere,

Dosadašnji podstavak 35, postaje podstavak 38.
Članak 24
Nakon članka 91. dodaje se novi podnaslov:“ZAMJENA RAVNATELJA“
Iza članka 91. dodaje se novi članak 91.a koji glasi:
(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje
nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.
(2) Školski odbor može za osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenovati člana nastavničkog
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 osobu koja zamjenjuje ravnatelja i
odrediti drugog člana nastavničkog vijeća.

Članak 25.
U članku 94. stavak 2. mijenja se i glasi:
(6) Iznimno, ravnatelj može samostalno zasnovati radni odnos s tajnikom Škole bez natječaja
na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, do zasnivanja radnog
odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana računajući
od prvog dana trajanja toga radnog odnosa.

Članak 26.
U članku 95. stavku 2. podstavku 17. riječi „dopunskog rada“ zamjenjuju se riječima „dopunskog
nastavnog rada“.
Dodaju se novi podstavci 19. i 20. koji glase:
-

odlučuje o zahtjevu roditelja odnosno učenika o promjeni programa ili o prelasku iz jedne
škole u drugu

-

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

Dosadašnji podstavak 19. postaje podstavak 21.

Članak 27.
Članak 98. mijenja se i glasi:
(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 nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

Članak 28.
U članku 109. dodaje se stavak 3. koji glasi:
(3) Škola iznimno može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja prošlo više od dvije
školske godine, uz suglasnost Ministarstva zaduženog za poslove obrazovanja.

Članak 29.
U članku 114. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih
opredijele, a učenik bira 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.
U stavku 4. riječi „do 15. kolovoza“ zamjenjuju se riječima. „do 30 lipnja“
U stavku 5. iza riječi „nastavni predmet“ dodaje se zarez i riječi: „kao i ocjena iz vladanja“.

Članak 30.
U članku 116. stavku 4. riječi „dopunski rad“ zamjenjuju se riječima: „dopunski nastavni rad“
U stavku 5. iza riječi „dva dana“ dodaju se riječi: „od završetka nastavne godine“.

Članak 31.
U članku 123. stavku 3. riječi „i drugi član“ zamjenjuju se riječima „i ispitivač“.

Članak 32.
Članak 125. mijenja se i glasi:
(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) Trajanje dopunskog nastavnog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće
po nastavnim predmetima.
(3) Dopunski rad ne može trajati kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.
(4) Nastavnici obavljaju dopunski nastavni rad u okviru 40-satnog radnog tjedna.

(5) Ako učenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu
zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit
nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
(6) Učeniku koji uspješno završi dopunski nastavni rad, ocjena se upisuje u svjedodžbu.
(7) Ako se učeniku nakon završetka dopunskog nastavnog rada ne utvrdi prolazna ocjena,
učenik se upućuje na polaganje popravnog ispita pred ispitnim povjerenstvom.
(8) Popravni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj

Članak 33.
Članak 126. mijenja se i glasi:
Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine u nadnevcima koje odredi
nastavničko vijeće a objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Članak 34.
U članku 129 dodaje se novi stavak 3 koji glasi:
(3) Rokove polaganja ispita utvrđuje razredno vijeće.

U članku 132.a dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevima učenik srednje škole može
upisati isti razred i više od dva puta, uz suglasnost ministra.

Članak 35.
Članak 141. mijenja se i glasi:
(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza, neopravdanih izostanaka i
nasilničkog ponašanja su:

- opomena (izriče razrednik),
- ukor (izriče razredno vijeće),
- opomena pred isključenje (izriče nastavničko vijeće),
- isključenje iz škole (izriče ravnatelj).
(2) 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.

(3) Pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču
u upravnom postupku, dok se pedagoška mjera isključenje iz škole izriče u upravnom postupku.
(4) Prije izricanja pedagoške 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, a roditelj ili skrbnik mora biti informiran o
neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su
važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.
(5) Učeniku se može izreći pedagoška mjera i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez
opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe (ili izričito izjavi da
se ne želi očitovati), odnosno bez informiranja roditelja ili skrbnika, odnosno ako se roditelj ili
skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
(6) Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.
(7) U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera upozorenja opomena, ukor i
opomena pred isključenje može se ukinuti.
(8) Odluku o ukidanju pedagoške mjere upozorenja iz stavka 7. ovoga članka donosi tijelo koje je
pedagošku mjeru i izreklo.
(9) Na izrečenu pedagošku mjeru upozorenja odnosno opomenu, ukor i opomena pred isključenje
učenik odnosno roditelj učenika može podnijeti prigovor ravnatelju škole u roku od 8 dana od
dana izricanja pedagoške mjere.

Članak 36.
Članak 142. se mijenja i glasi:
(1) Pedagošku mjeru Isključenja iz škole izriče ravnatelj rješenjem na temelju prijedloga
Nastavničkog vijeća, prema kriterijima i na način propisan odredbama Pravilnika o kriterijima
za izricanje pedagoških mjera i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
(2) Pedagoška mjera isključenja iz škole ne može se izreći ako prethodno učeniku nije izrečena neka
od blažih pedagoških mjera.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka pedagoška mjera isključenja iz škole može se izreći bez
prethodnog izricanja blažih pedagoških mjera samo za neko osobito teško neprihvatljivo
ponašanje.

(4) Na pokretanje postupka, vođenja postupka i donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz
škole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(5) U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole, škola surađuje s Centrom za socijalnu
skrb o čemu brigu vodi stručna služba škole.

(6) Rješenje o isključenju učenika iz škole dostavlja se učeniku, odnosno njegovom roditelju
ili skrbniku u pismenom obliku u roku od tri (3) dana od dana donošenja.
(7) U rješenju o isključenju učenika iz škole mora biti naputak da učenik ima pravo polagati
razredni ispit.
(8) Razredni ispit polaže u postupku i na način koji je propisan Zakonom i ovim Statutom.
(9) Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz škole učenik odnosno roditelj ili skrbnik
učenika može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. O žalbi odlučuje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Članak 37.
Briše se podnaslov „OPOMENA“ između članka 142. i 143.
Članak 143. mijenja se i glasi:
(1) Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa
najduže do 8 dana.
(2) O privremenom udaljavanju učenika iz stavka 1. ovog članka ravnatelj je dužan pisanim
putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti
upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave
rješenja.

Članak 38.
U članku 164. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
(2) Roditelji učenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadržajima obuhvaćenima
nastavnim planom i programom 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 39.
U članku 187. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
(3)

Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o

kojem odlučuju.
(4)

Članovi vijeća glasuju tajno na način da je na glasačkom listiću nedvojbeno jasno izražena

volja birača.

Članak 40.
(1) Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Škole.
(2) Na ove Izmjene i dopune Statuta Osnivač je dao suglasnost, KLASA_________, URBROJ:
____________ od ________2019.
(3) Utvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Statuta objavljene na oglasnoj ploči Škole dana
_______ 2019. i stupile su na snagu _______2019.
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