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PRIJEDLOG STATUTA

Na temelju ðlanka 54. stavka I. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine" broj 76193,
29191 , 47199,35/08) te ðlanka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
õkoli (,,Narodne novine" broj 87/08,86109,92110, 105/10, 90/11, 5112, 16112,86172,
g4ll3,136IL4-RIJSRH,i52114,7117,68/18) Skolski odbor L osnovne ðkole ðakoveç,vz
prethodnu suglasnost dana donosi

STATUT

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Ovim statutom utvrduju se statusna oblljeäja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i
naðin odluðivanja tijela upravljanja i struönih tljela, poloäaj, prava i obveze uðenika i
roditelja te druga pitanja od znaðenj a za djelatnost i rad I. osnovne Skole ðakovec (dalje
u tekstu: Skola).
Izrazi u ovom statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muÈkom rodu neutralni su i
odnose se na muðke i Zenske osobe.

Clanak 2.
Skola je pravna osoba i upisana je u sudski registar nadleZnog Trgovaðkog suda te u
zajedniðki elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg Skolstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo) .

Skohje javnaustanova.

ðlanak 3.
Osnivað Skole je Grad Òakovec,
Skoh je pravni sljednik druðtveno pravne osobe L osnovne Skole Õakovec koja je
osnovana odlukom Opóine Öakovec od 1962. godine i upisana u sudski registar
OkruZnog privrednog suda u Yaraidinu, registarski uloi,ak 799, a zadnja registracija
provedena je kod Trgovaðkog suda u VaraZdinu dana 13. studenog 2002. godine,
registarski uloZak s matiðnim brojem subjekta upisa (NßS) 070000826

Naziv Skole je I. osr.rovna ðkola ¿"oo".Tlonak 
4'

Sjediðte Skole je u Cakovcu, Kralja Tomislava 43.
Puni naziv Skola istiðe se nazgradi u kojoj je njezino sjedi5te
I. osnovna ðkola Õakovec ima dvije podruöne Èkole i to:

Podruðnu ðkolu Novo Selo Rok sa sjedi5tem u Novom Selu Rok, Marõala Tita 47
Podruðnu Skolu Kriðtanovec sa sjedi5tem u Kriðtanovcu, Kriðtanovec 115.

Dan Skole oblljeLavase u mjesecu ,uuÎ;tÍnuu 
t'

Õlanak 6.

Skola irna:
1. jedan peðat s grbomRepublike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na

kojem je uz n-rb ispisan naziv t sjediðte Skole, a u sredini peöata nalazi se grb
Republike Hrvatske
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2. jedan peðata okruglog oblika, promjera 35 mm, koji sadrãi naziv i sjedi5te
Skole.

3. jedan Stambilj ðetvrtastog oblika Sirine 15 mm i duZine 55 mm, koji sadrZi naziv
i sjedi5te Skolr.

Peðatom iz stavka 1. toðke l, ovoga ðlanka ovjeravaju sejavne isprave koje Skola izdaje
i akti koje Skola donosi u obavljanju javnih ovlasti.
Peöati iz stavka 1. toðke 2. ovoga ðlanka sluäiza redovito administrativno i financijsko
poslovanje Skole
Stambilj se upotreblj ava za svakodnevno poslovanje Skole.

O broju, uporabi i õuvanju peðata i Stambilja odluðuje ravnatelj.

Predstavljanje i zastupanje St ot"

ðtanak 7.

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

ðlanak 8.

U sluðaju privremene sprijeðenosti obavljanja ravnatellskih poslova, ravnatelja Stole
zamjenjuje osoba izreda ðlanova Uöiteljskog vijeóa.
Kandidata koji óe zamjenjivati ravnatelja predlai,e ravnatelj Skole.
U sluðaju sprijeðenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata koji óe

zamj enjiv ati ravn at e lj a pr e dlal,e S ko 1 ski o db o r.

ðtanak 9.
PredloZeni kandidat treba biti_suglasan s kandiCiranjem te obavljanjem poslova zamjene
ravnatelja i ne moZe biti ðlan Skolskog odbora.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skolski odbor donosi javnim
glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i duZnost obavljati one poslove ravnatelja
ðije se izvrðenje ne moZe odgadati do ravnateljeva povratka"
Osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje se najduZe do isteka mandata ravnatelja.
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Skole stavlja se na oglasnu ploðu
u roku tri dana od dana dono5enja.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Clanak 10.
Djelatnost Skol. je odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih
Osnovno obrazovanje obuhvaóa opóe obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i
mladih.

Ölanak 11.
Djelatnost Skole obavlja se kao javna sluZba.

Na temelju javnih ovlasti Skola obavlja sljedeóe poslove.
- upise i ispise iz ðkole s vodenjem odgovarajuóe evidencije i dokumentacije
- organizaciju i izvodenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog) rada s

uðen ic i ¡t a i..¡ a denje odgovarajr-róih evi de nc ij a
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vrednovanje i ocjenjivanje uðenika i vodenie odgovarajuóih evidencija o tome i
vodenje evidencija o uðeniðkim postignuóima
izricanje pedago5kih mjera i vodenje evidencija o tim mjerama
organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vodenje evidencije o njima
izdav anje j avnih i sprava
izdavanje potvrda
upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu - zajedniðki
elektroniðki upisnik ustanova

Skoh pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti i odluðivanju na temelju javnih
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima uðenika, roditelja ili skrbnika
uðenika, drugih fiziðkih ili pravnih osoba postupa prema odredbama Zakona o opóem
upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ðkoli i
propisima kojima se ureduje djelatnost osnovnog Skolstva te drugim posebnim
propisima.

St otsLi kurikulum i godiSnji plan i progrâm rada Skole

ðlanak 12.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova
i programa i ðkolskog kurikuluma.
Skola radi na temelju Skolskog kurikuluma i godiðnjeg plana i programa rada,
Godiõnjim planom i programom rada utvrduje se mjesto, vrijeme i naðin izvr5enja
poslova, a sadrùi'. podatke o uvjetima rada i izvr5iteljima poslova, godiõnji kalendar
rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaclji rada, tjedni i godiÈnji broj sati po
razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnalelja, planove rada
uðitelja i struðnih suradnika, plan rada Skolskog odbora i struðnih tijela, plan struðnog
usavr5avanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Skole.
Godi5nji plan i program rada na osnovi nastavnog plana i programa i Skolskog
kurikuluma na prijedlog ravnateljaiuz mi5ljenje Vijeóa roditelja donosi Skolski odbor
do 7. listopada tekuóe ðkolske godine.

Ctanak 13.

Skotsti kurikuium donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i
programa, a odreduje strategiju razvoja 5kole, nastavni plan izbornih i fakultativnih
predmeta, izvannastavne i izvanðkolske akfivnosti, izborni dio medupredmetnih i/ili
interdisciplinarnih tema iltli modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i
projekte i njihove kurikulume ako nisu odredeni nacionalnim kurikulumom.
Skolski kurikulum donosi Skolski odbor do 7. listopada tekuóe Èkolske godine na
prijedlog ravnatelja i Uðiteljskog vijeóa i uz mi5ljenje Vijeóa roditelja.
Godi5nji plan i program rada i Skolski kurikulum Skola dostavlja elektroniðkim putem
Ministarstvu do 15. listopada tekuóe godine te objavljuj e na mreínim stranicama Skole u
skladu s propisima vezanimuz zaétitu osobnih podataka.

St otsti kurikulum obvezno je elektroniðkim putem dostaviti Ministarstvu do 15.

listopada tekuóe godine te objaviti na web stranici Skole u skladu s propisima vezanim
uz zaétitu osobnih podataka.
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Organizacija rada

ðlanak 14.
Skola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o ðemu odluðuje Stotst i
odbor u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te DrZavnim
pedago5kim standardom osnovnoðkolskog sustava odgoja i obrazovanj a.

Promjene u organizacrji rada Skola je duZna pravodobno najaviti uðenicima, roditeljima
i osnivaðu.

ðlanak 15.
Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiniðnom pismu, u klasiðnim i specijaliziranim
uðionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godiðnjem planu i programu
rada Skole te Skolskom kurikulumu.
Nastava se ustrojavapo razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim
skupinama.
Nastavnim planom i programom utvrduje se tjedni i godiðnji broj nastavnth sati za
obvezne i izborne predmete, medupredmetne i/ili interdisciplinarne sadräaje i/ili module,
njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godiðnji broj sati te ciljevi,
zadaóe i sadräaji svakog nastavnog predmeta.
U Skoli se mogu koristiti samo udZbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i
obrazovanj a prema posebnom zakonu.

Ustroj razrednih odjela

ðhnak 16.
Razredni odjeli ustrojavaju se na poðetku õkolske godine sukladno zakonu,
provedbenim propisima i DrLavnom pedago5kom standardu osnovnoðkolskog sustava
odgoja i obrazovaila.
Broj uðenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u
skladu s DrZavnim pedagoõkim standardom osnovnoðkolskog sustava odgoja i
obrazovanja.
U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskim moguónostima,
te sukladno DrZavnom pedagoÈkom standardu osnovno5kolskog sustava odgoja i
obrazovanja osnivað organizira produZeni boravak uðenika uz odobrenje Ministarstva
znanosti i obrazovanja. Organizaciju i provedbu produZenog boravka propisuje ministar
pravilnikom.
Skola organizira prehranu uðenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo
nadleZno za zdravstvo.

Izvannastavne i izvanðkolske aktivnosti

Clanak 17.
U Stoti se organiziraju izvannastavne aktivnosti uðenika radi zadovoljavanja razlióitih
interesa i potreba uðenika.
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Izvannastavne aktivnosti planiraju se godiðnjim planom i programom rada Skole i
Skolskim kurikulumom, a temelje se na naðelu dragovoljnosti izbora sadrùaja i oblika
rada.
Uðenici mogu biti ukljuðeni u izvan5kolske aktivnosti, a rad uðenika u izvaníkolskim
aktivnostimamoLe se priznati kao ispunjavanje Skolskih obveza.

Dopunska i dodatna nastava
Clanak 18.

Dopunska nastava organizira se za uðenike kojima je potrebna pomoó u uðenju.
Dodatna nastava organizira se za uðenike koji u odredenom nastavnom predmetu
ostvaruju natprosjeðne rezultate ili pokazuju poseban interes za odredeni nastavni
predmet.

Skolska zadruga

ðhnak 19.
Skoh moZe osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet
proizvode koji su rezultat rada uöenika.
Sredstva ostvarena na takav naðin moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti
iskljuðivo zarad uðeniðke zadruge i unapredivanje odgojno obrazovnog rada Skole.

Suradnja St ole

Õlanak 20.
U izvodeniu odgoino obrazovnih sadr1aja te obavljanju djelatnosti Skola suraduje s

drugim Skolama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i flrziðkim osobama,

Sportski klubovi i dmStva
Clanak 21.

Skoh sudjeluje u druStvenom åivotu naselja/mjesta s ðijih podruðja uðenici pohadaju
Skol,
U tu svrhu Skola organizira kulturno-umjetniðke manifestacije, ðportsk a natjecanja i dr.
U St<oti se mogu osnivati uðeniðki klubovi i druðtva u skladu s posebnim propisima.
Skola moZe biti vjeZbaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-
obrazovnih poslova.

Izleti i ekskurzije
Ölanak22.

Skola moi,e izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuóe aktivnosti prema planu utvrdenom godiðnjim planom i programom rada te
õkolskim kurikulumom.
Aktivnosti iz stavka 1. ovog ðlanka trebaju biti u funkciji ostvarivanja ðkolskog
kurikuluma, nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata propisanih
Zakonom.
IzleÍi, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvodenju
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan Skole.
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Skolska knjiänica
Õtanak 23.

Skoh ima knjiZnicu.
Djelatnost knjiZnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje struõno knjiZniðne
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
Rad knjiZnice mora odgovarati propisanim standardima.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO

ëlanak24.
Skola obavlja djelatnost izð,lanka 10. ovoga statuta u sjedi5tu Skole i u podruðnoj õkoli
Novo Selo Rok i podruðnoj ðkoli Kriðtanovec
U sjedi5tu Skole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za uðenike od
prvog do osmog razreda.
Nastava se izvodi i u podruðnim ðkolama Novo Selo Ro i l(riStanovec za uðenike od
plvog do ðetvrtog razreda.

ðhnak 25.
U St<otl se ustrojavaju dvije sluZtre:

1. struðno-pedagoðka
2. administrativno-tehniðka.

Struðno-pedagoðka sluZba obavlja poslove u svezi s izvodenjem nastavnog plana i
programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s uõenicima, aktivnostima u skladu s

potrebama i interesima uðenika te promicanje struðno-pedago5kog rada Skole u skladu
sa zakonom, provedbenim propisima, godi5njim planom i programom rada Skole i
ðkolskim kurikulumom.

Administrativno-tehniðka sluåba obavlja opóe, pravne i kadrovske poslove,
raöunovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vodenja i ðuvanja pedago5ke
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava uðenika, roditelja i radnika, poslove
tehniðkog odräavanja i rukovanja opremom i uredajima, poslove odräavanja ðistoóe
objekata i okoli5a te druge poslove_u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i
godi5njim planom i programomrada Skole.

Kuóni red

Clanak26.
Unutarnji rad i poslovanje Skole ureduje se Kuónim redom koji donosi St<otst<i odbor
nakon rasprave na Uðiteljskom vijeóu, Vijeóu roditelja i Vijeóu uðenika.
Kuónim redom utvrduju se:

- pravila i obveze ponaðanja u Èkoli, unutarnjem i vanjskom prostoru Skole,
- pravila medusobnih odnosa uðenika,
- pravila medusobnih odnosa uðenika i radnika,
- radno vrijeme,
- pravlla sigurnosti i za5tite od socijalno neprihvatljivih oblika pona5anja,

diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
- naðin postupanja prema imovini i
- druga pitanjavaína zaunuTarnji rad Skole
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U Skoli je zabranjen svaki oblik promidåbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s

ciljevima odgoja i obrazovanja.

Etiõki kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti

Ölannk27.
St otsti odbor nakon rasprave na Uðiteljskom vijeóu, Vijeóu roditelja i Vijeóu uðenika
donosi Etiðki kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Skon
prema kojemu su duZne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

rV. UPRAVLJANJE SKOLOM

St otst i odbor

Clanak 28.
Skolom upravlja Skolski odbor.
Stotst i odbor ima sedam ðlanova od kojih jednog ölanabira i razrje5uje radniðko vijeóe,
a ako nije utemeljeno radniðko vijeóe imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i
tajnim glasovanjem na naðin propisan Zakonom o radu za izbor radniðkog vijeóa koje
ima samo jednog ölana a, ostalih Sest imenuje i razrje5uje :

- Uðiteljsko vijeóa dva ðlana izredauðitelja i struðnih suradnika,
- Vijeóe roditelja jednog ölanaizreda roditelja koji nije radnik Skole,
- osnivað rri ólana.

Zapreke za ðlanstvo u Skolskorn odbom

ðlanak 29.
Õlano- Skolskog odbora ne moZe biti imenovana osoba za koju postoje zapreke za
imenovanje propisane ðlankom 119. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj Skoli.

Izbor õlanova StotsLog odbora iz reda uõitelja i struõnih suradnika

ðlanak 30.
Izbor dva ðlana Skolskog odbora koje imenuje Uðiteljsko vijeóe iz reda uöitelja i
struðnih suradnika obavlja se na sjednici Uðiteljskog vijeóa tajnim glasovanjem.
Sjednicu Uðiteljskog vijeóa saziva ravnatelj
Za pr ov odenje izbor a Uðitelj sko vij eóe imenuj e izborno povjerenstvo.
I3:borno povjerenstvo ima predsjednika i dva ðlana.

Òlanovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidir ati za ölanoue Skolskog odbora.
Izbori se odrZavaju najmanje 45 dana prije isteka mandata ðlanova Skolskog odbora.
O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Clanak 31.
Kandidate za ölanove Skolskog odbora iz reda uðitelja i struðnih suradnika mogu
predlagati svi nazoðni na Uðiteljskom vijeóu.
Svaki uðiteli i struðni suradnik moZe sam istaknuti svoju kandidaturu.
Za ölanove Skolskog odbora predlaie se viõe kandidata nego ðto se bira.



PRIJEDLOG STATUTA

Kandidatom se smatra svaki uðitelj i struðni suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili
koji je sam istaknuo svoju kandidaturu.

ðlanak 32.
Nakon zavrðetka kandidiranja, temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja
izbornu listu prema abecednom redu.

ðlanak 33.
Nakon utvrdivanja izborne liste izborno povjerenstvo izraduje glasaðke listióe.
Broj glasaðkih listióa mora biti jednak broju nazoönih biraða.
Glasaðki listió iz stavka 1, ovoga öIanka sadrZi:

1. naznaks da se izbor odnosi na kandidat e za ólanove Skolskog odbora
2. broj kandidata koji se biraju u Skolski odbor
3. ime i prezime kandidata.

Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Clanak 34.
Glasovanje je tajno.
Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpoloviðna veóina ðlanova
Uðiteljskog vijeóa
Glasovanju moraju biti nazoðni svi ðlanovi izbornog povjerenstva.

Clanak 35.
Kad birað pristupi glasovanju, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje biraða u
biraðki popis, daje mu glasaðki listió i objaðnjava mu naðin glasovanja.
Birað moLe glasovati samo za kandidate upisane na glasaõkom listióu.
Birað glasuje tako da zaolrruäi redni broj ispred prezimena najviðe dvaju kandidata.
Glasaðki listió je vaL.eci ako je zaokruLen redni broj ispred prezimena jednog (1) ili dva
(2)kandidata' 

ðhnak 36.
Nakon zavr5etka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s vaZeóih listióa i
sastavlj a listu kandid aLa pr ema broju dobivenih glasova.
U sluðaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na
glasaðkom listióu.
Uðiteljsko vijeóe moZe odbiti listu kandidata ako raspolaZe dokazima da je tijekom
izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.
U tom sluðaju glasovanje se ponavlja
Nakon 5to Uðiteljsko vijeóe prihvati listu kandidata za ðlanove Skolskog odbora
utvrduje se koja óe dva ölana iz reda uðitelja i struðnih suradnika Uðiteljsko vijeóe
odlukom imenovati u Skolski odbor.

Izbor ðlanova Skohkog odbora izreda roditelja

ðtanak 37.
Ravnatelj Skole duäan je izvijestiti Vijeóe roditelja o potrebi izbora predstavnika
roditelja u Skolski odbor.
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ðhnak 38.
O izboru jednog ðlana Skolskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Skole odluðuju
roditelji na sjednici Vijeóa roditelja.
Kandidata za ólana Skolskog odbora íz reda roditelja mogu predlagati svi nazoðni na

sjednici Vijeóa roditelja.
Svaki roditelj moZe sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je ðlan Vijeóa roditelja
istodobno i radnik Skole.
Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo
svoju kandidaturu u skladu sa stavkom 3, ovoga ðlanka.
Vijeóe roditelja javnim glasovanjem bira jednog ðlana Skolskog odbora.
U sluðaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje óe se ponovili za ta dva
kandidata.
Nakon izbora utvrduje se jedan ðlan iz reda roditelja kojeg óe Vijeóe roditelja odlukom
imenovati, Skolski odbor.

Konstituirajuóa sjednica Skolskog odbora

ðlanak 39.
Ravnatelj sazivakonstituirajuóu sjednic, Skolskog odbora najkasnije u roku od 15 dana
nakon 5to ie imenovana veóina ölanova Skolskog odbora.
Najstariji ðlan Skolskog odbora rukovodi radom konstituirajuóe sjednice do izbora
predsjednika.

ðhnak 40.
Dnevni red konstituirajuóe sjednice obvezno sadrZi:

- izvjeSóe predsjedavatelja sjednice o imenovanim ðlanovima Skolskog
odbora

- verificiranje mandata ðlanova Skolskog odbora
- izbor predsjednik a i zamjenika predsjednika Skolskog odbora.

ðlanak 41.
Mandat ðlanova Skolskog odbora teðe od dana konstituiranja Skolskog odbora i traje
ðetiri godine.
Clanovi Skolskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Skolskog odbora

ëlanak42.
Zapredsjednika i zamjenika predsjednika Skokkog odbora moZe biti izabransvaki ðlan
Skolskog odbora.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Skolskog odbora biraju se na ðetiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Skolskog odbora ðlanovi
Skolskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
Za predsjednika i zamlenrka predsjednika izabran je kandidat koji je dobio veóinu
glasova ukupnog broja ölanova Skolskog odbora.
Nakon izbora predsjednika Skolskog odbora najstariji ðlan Skolskog odbora predaje
predsjedniku dalje vodenje sjednice Skolskog odbora,
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Ctanak 43.
Predsjednik Skolskog odbora:

- saziva sjednice Skolskog odbora
- utvrduje prijedlog dnevnog reda sjednice
- pripremai razmatra materijale za sjednicu
- vodi sjednice SkolsLog odbora
- skrbi o odrZavanju reda i da se sjednice odrZavaju u skladu sa zakonskim

odredbama i odredbama ovog statuta

ðhnak 44.
U sluðaju sprijeðenosti obavljanja duZnosti predsjednika Skolskog odbora zamlenjuje
zamjenik predsjednika Skolskog odbora.
Ako je i zamjenik predsjednika Skolskog odbora sprijeðen voditi sjednicu, Èkolski odbor
na sjednici odreduje osobu iz reda ðlanova Skolskog odbora koja óe predsjedavati
sjednici.

Sazivanje i odräavanje sjednica St otskog odbora

ðlanak 45.
Sjednicu Skolskog odbora saziva predsjednik Skolskog odbora, a u sluðaju njegove
sprijeðenosti njegov zamjenik.
Prijedlog za sazivanje sjednice moZe dati svaki ðlan Skolsklg odbora.
Predsjednik Skolskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Skolskog odbora ako to traLi
1/3 ðlanova Skolskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik Skolslog odbora ne izvrði obvezu iz stavaka 1, i 3, ovog ðlanka, a radi
se o potrebi hitnog odluðivanja te zakonitosti rada Skole, sjednicu Skolskog odbora
ovlaðten je sazvati ravnatelj.

ðtanak 46.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se u pisanom ili elektroniðkom obliku s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu svim ðlanovima Skolskog odbora i ravnatelju,
najkasnije 3 dana prije odrZavanja sjednice.
Pozivi se dostavljaju svim ðlanovima Skolskog odbora, ravnatelju Skole te po potrebi
izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama
koje se pozivaju na sjednicu.
Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu
ploðu Skole te na web stranucu ðkole, u roku odredenom u stavku 1. ovog ðlanka.

Ölanak 47.
U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Skolskog odbora moíe
se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem.
Sjednica Skohkog odbora moíe se u sluðajevima iz stavka 1. ovog ðlanka odrlati
elektronskim putem.
U sluðaju odrLavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
ðlanovima na njihovu mail adresrr, rrz dnevni red odreduje se poðetak i zavr5etak
elektronske sjednice, a u tom se vremenu ðlanovi SkolsLog odbora oðituju elektronskim
putem.
Nakon zavrðetka elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u ðijem su privitku sva
pristigla oðitovanja.
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Naðin rada i odluðivanje na sjednici Skolskog odbora

ðhnak 48.
Prije poðetka sjednice Skolskog odbora predsjedavatelj provj erava je li na sjednici
nazoöna potrebna veóina ðlanova tijela i ako jest zapoðinje sjednicu.
Sjednici Skolskog odbora mogu biti nazoðne i druge osobe uz dopuõtenje Skolskog
odbora ili u skladu s posebnim propisima.
Nakon prihvaóanja zapisnika s prethodne sjednice i predloZenog dnevnog reda prelazi se

na raspravu i odluðivanje redoslijedom koji je utvrden u dnevnom redu.
Kada su ðlanovima Skolskog odbora dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih
se donosi odredena odluka ili zakljuðak, predsjedavatelj odnosno izvjestitelj duZan je
kratko iznijeti sadräaj materijala, predloZene odluke ili zakljuðka.
Na sjednici nitko ne moZe govoriti dok ne dobije rijeð od predsjedavatelja sjednice.
Predsjedavatelj daje rijeö prijavljenima za raspravù prema redoslijedu kojim su se

prijavili, osim ako je to potrebno zbog dopunskog obja5njenja pojedinog predmeta.

Sudionik u raspravi duäanje govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rjeðavanje
predmeta o kojima se raspravlja.
Predsjedavatelj sjednice duZan je skrbiti da sudionika u raspravi nitko ne ometa za

vrij eme nj egova izlaganja.
Na prijedlog predsjedavatelja ili ðlana Skolski odbor moåe odluðiti da se uskrati rijeð
sudioniku u raspravi koji je veó govorio o istom predmetu.

ðlanak 49.
Sjednica Skolskog odbora prekida se kada se broj nazoönih ðlanova smanji ispod broja
potrebnog za odräavanje sjednice, kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne
podatke ili isprave i u drugim opravdanim sluðajevima.
Odluku o prekidu sjednice donosi Skolski odbor, a u sluðaju kada se broj nazoðnih
ðlanova smanji ispod broja potrebnog za odräavanje sjednice, odluku o prekìdu sjednice
donosi predsjedavatelj.
Nova sjednica Skolskog odbora saziva se u skladu s ölancima 45.- 47 . ovog statuta.

ðhnak 50.
ðlanovi Skolskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Skolskog odbora odluðuju
veóinom glasova ukupnog broja ðlanova.
Glasovanje je javno osim ako je ovim statutom ili zakonom propisano da se tajno
glasuje.

Ctanak 51.
O radu sjednice Skotskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnrk se vodì pisano, amoäe se i tonski snimati po odluci Skolskog odbora.
Zapisnrk vodi osoba koju odredi predsjednik Skolskog odbora u dogovoru s ravnateljem
ili tajnik Skole.

ðhnak 52.
Skolski odbor moZe osnivati povjerenstva ili radne skupine za prouöavanje pitanja,
pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova vaZnih za Skolu.
Clanovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se

zavréi odredeni posao.

Skolski odbor moZe u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno
pojedinog ðlana.
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ðlanovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju izmedu radnika Skole.
Iznimno, kada je propisano da odredeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati
sastav odnosno kvalifikacije koje nemaju radnici Skole, St otst i odbor imenovat óe u
povjerenstva ili radne skupine osobe izvan Skole.

ðtanak 53.
O odlukama vaânim za rad i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog odtrora
radnike se izvje5óuje na oglasnoj ploði Skole i web stranici Skole u roku od 3 do 5 dana
od dana odräavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
Roditelje se na sjednici Vijeóa roditelja i roditeljskim sastancima izvje5óuje o odlukama
vaínim zarad, i poslovanje Skole donesenim na sjednici Skolskog odbora.

Prestanak rnandata i razrje5enje õlana Stotst og odborn

ðlanak 54.
Kada pojedinom ðlanu Skolskog odbora izólanka 28. stavka 2. ili stavka 2. podstavaka
1.|Ii 2. ðlanka 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 ðlanka.
Mandat ðlana Skolskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka
vremena na koje je bio izabran ðlan Skolskog odbora kojemu je mandat prijevremeno
prestao.
Na dopunske izbore odgovarajuóe se primjenjuju õlanci 29, do 38. ovoga statuta za
ðlanove Skolskog odbora koja imenuju Uðiteljsko vijeóe i Vijeóe roditelja.
Na dopunskom izboru jednog ðlana bira radniðko vijeóe, a ako nije utemeljeno
radniðko vijeóe imenuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na naðin propisan
Zakonom o radu za izbor radniðkog vijeóa koje ima samo jedno g ölana.

ðlanak 55.
Ölana Skolskog odbora iz reda uðitelja i struðnih suradnika i \z red,a roditelja razrje5uje
se.'

1. ako podnese ostavku na ðlanstvo u Skolsko* odboru
2. ako mu kao uðitelju odnosno struðnom suradniku prestane radni odnos u Skoli
3. ako uðeniku öiji je roditelj ölan Skolskog odbora prestane ðkolovanje u ovoj

Skoli, najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo ðkolovanþ uðenika
u Skoü

4. ako privremeno ili trajno ne moZe izvr5avati obveze ðlana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa ðlan vi5e ne moZe obavljati

poslove uðitelja i struðnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno
odredbama posebnih propisa

6. ako tijelo koje ga je imenovalo u Skolski odbor nije zadovoljno njegovim radom
u Skolskom odboru i ako u postupku imenovanja ravnatelja ne glasuje u skladu
sa zakljuðkom tijela koje ga je imenovalo u Skolski odbor

7. ako prosvjetni inspektor ili Skolski odbor utvrde da ðlan Skolskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrdene
zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole ili ako obveze i poslove obavlja
na naðin koji ne omoguóuje redovito poslovanje Skole

8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba viðe ne moZe biti ðlan
SkolsLog odbora
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Pnjedlog za razrjeéenje ðlana Skolskog odbora iz red,auöitelja i struðnih suradnika moLe
dati najmanje desetina ðlanova Uðiteljskog vijeóa, a prijedlog za razrjeáenje ðlana
Skolskog odbora iz reda roditelja moZe predloZiti najmanje desetina ðlanova Vijeóa
roditelja.

Raspuðtanje St<olstog odbora i razrjeSenje ðlana Skotskog odbora

ðhnak 56.
Skohki odbor moZe biti raspu5ten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze
utvrdene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole ili ako te poslove obavlja na
naðin koji ne omoguóuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole.
Odluku o raspu5tanju SkolsLog odbora donosi nadleZno tijelo.
Odlukom o raspuStanju Skolskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Stol sti odbor.
Na imenovanje povjerenstva, naðin rada te ovlasti povjerenstva koje privremeno
zamjenjuje Skolski odbor primjenjuju se odredbe ðlanka 727. stavci 4. - 11. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ðkoli.

ðlanak 57.
Öhn Skolskog odbora koji je razrije5en prije isteka mandata jer je utvrdeno da ne
ispunjava obveze utvrdene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Skole ne moZe biti
ponovno imenovan za élana istoga Skolskog odbora.
Clanovi raspu5tenog Skolskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za ðlanove
Skolskog odbora koji se imenuje nakon raspu5tanja ako je Skolst i odbor raspuðten iz
razloga õto nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o
osnivanju ili statutom Skole ili je te poslove obavljao na naðin koji nije omoguóavao
redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Skole.

Ovlasti Skokkog odbora

ðhnak 58.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Skole ovla5ten zakonom i provedbenim
propisima Skolski odbor:

- imenuje ravnatelja Skole uz suglasnost ministra,
- razrje5uje ravnatelja Skole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga
- statuta,
- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivaöa , a na prijedlog ravnatelja Skole,
- donosi opóe akte Skole na prijedlog ravnatelja Skole,
- donosi ðkolski kurikulum na prijedlog Uðiteljskog vijeóa i ravnatelja Skole i uz

miÈljenje Vijeóa roditelja,
- donosi godiðnji plan i program radana prijedlog ravnatelja Skole i uz miõljenje
- Vijeóa roditelja i nadzire njegovo izvr5avanje,
- donosi financijski plan, polugodiðnji i godiðnji obraðun na prijedlogravnatelja,
- daje prethodnu suglasnost ravnatelju Skole pri zasnivanju i prestanku radnog

odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj ðkoli,

- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upuóivanju radnika na lijeðniðki pregled
kod ovlaðtenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi ovlaõtenog
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utvrdivanja prosudbe radne sposobnosti ako utvrdi da je obrazloä,eni prijedlog
ravnatelja za upuóivanje radnika na lijeðniðki pregled opravdan,

- odluðuje o zahtjevima radnika za zaétitu prava iz radnog odnosa,
- -odluðuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale

pokretne imovine ðija je pojedinaðna vrijednost od 20.000,00 do 50.000,00 kuna
bez PDV-a

- odluðuje o optereóivanju ili otudivanju pokretne imovine ðija je vrijednost od
20.000,00 do 50.000,00 kuna bez PDV-a

- uz suglasnost osnivaða odluðuje:
- o promjeni djelatnosti Skole,
- o stjecanju, optereóivanju ili otudivanju nekretnina i druge imovine ðija je

pojedinaðna vrijednost veóa od 50.000,00 kuna, bez PDV-a
- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivaða,
- o promjeni naziva i sjediõta Skole,
- o statusnim promjenama Skole,

- daje osnivaðu i ravnatelju prijedloge i mi5ljenja o pojedinim pitanjima vaLnim za
radisigurnostuSkoli,

- bira i razrjeðuje predsjednikai zamjenika predsjednika Skolskog odbora,
- u drugom stupnju odluðuje o aktima koje Skola donosi na temelju javnih ovlasti

ako
- zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije odredeno drugo nadleåno

tijelo
- razmatra rezulta|e obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove odredene ovim statutom i drugim opóim aktima Skole.

V. RAVNATELJ

ðhnak 59.
Ravnatelj je poslovodni i struðni voditelj Skole.
Ravnatelja imenuje Skolski odbor uz suglasnost ministra znanosti i obrazovanja

Õtanak 60.
Nuåni uvjeti zaravnatelja su',

1. zavr5en studij odgovarajuóe vrste za rad na radnom mjestu uðitelja ili struðnog
suradnika u Skoli, a koji moZe biti:

a. sveuðiliðni diplomski studij ili
b. integrirani preddiplomski i diplomski sveuðiliðni studij ili
c. specijalistiðki diplomski struðni studij,
d, poloZen struðni ispit za uðitelja, nastavnika ili struönog suradnika, osim u

sluðaju iz ólanka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj ðkoli.

2. uvjeti propisani ðlankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj ðkoli,

3. najmanje osam godina radnog iskustva u ðkolskim ili drugim ustanovama u
sustavu obrazovanja ili u tijelima dräavne uprave nadleänim za obrazovanje, od
ðega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u õkolskim
ustanovama.
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Osim osoba koje.su zavrõile neki od studija navedenih u stavku 1. toðki 1. ovoga
ðlanka ravnatelj Skole moZe biti i osoba koja je zavrðila struðni ðetverogodi5nji stud¡ za

uðitelje kojim se stjeðe 240 ECTS bodova.

Iznimno ravnatelj Skole moZe biti iosobakoja ne ispunjavauvjete iz stavka 1. toðke 1.

ili stavka 2. ovoga ðlanka ako u trenutku prijave na natjeðaj za ravnatelja obavlja
duZnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za
ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom õkolstw (,,Narodne novine" broj 59/90,
26193, 27 193, 29194, 7196, 59107, rt4l}t i 7 6105).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Skole su
poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vje5tine i iskustvo rada na projektima, a
kandidati zaravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

Natjeõaj za ravnatelja
Clanak 61.

Natjeðaj zaimenovanje ravnatelja raspisuje SkolsLi odbor najkasnije 60 dana prije isteka
mandata aktualnog ravnatelja.
Natjeðaj se objavljuje u "Narodnim novinama" i na mreZnim stranicama 5ko1e.
U natjeðaju se objavljuju nuZni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, dodatne
kompetencije, vrijeme na koje se ravnatelj imenuje, rok za podnoðenje prijava na
natjeðaj koji ne moZe biti kraói od osam dana od dana objave naljeð,aja, 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 izvje5óuju o izboru, a koji ne moZe biti dulji od 45
dana od isteka roka za podno5enje prijava.
Uzprrjavu na natjeðaj i potrebnu dokumentaciju prema natjeðaju kandidat zaravnatelja
duLanje dostaviti i program rada za mandatno razdoblje,

ðtanak 62.
Pri zaprimanju ponuda kandidata za ravnatelja Skole ponude je potrebno urudZbirati
neotvorene, a predsjednik Skolskog odbora otvara ih na sjednici Skolskog odbora.
Ponude se otvaraju i razmatraju abecednim redom a za svaku otvorenu ponudu utvrduje
sejeli:

- dostavljena u propisanom roku
- dostavljena dokumentacija koja je navedena u natjeðaju
- kandidat ispunjava nuZne uvjete zaravnatelja
- kandidat dostavio dokaz o dodatnim kompetencijama

Dodatne kompetencije

ðlanak 63.
Ako je kandidat stekao dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja propisane
Zakonom, Skolski odbor vrednuje bodovima dodatne kompetencije na slijedeói naðin.

- poznavanje stranog jezrka - od 0 do 1 bod, prema priloZenom dokumentaciji
kandidata uz prljavu (stupanj prema Zajedniökom europskom referentnom okviru za
jezike, svjedodZba ili druga isprava, potvrda o pohadanju obrazovanja i edukacija
stranih jezika, javna isprava o izvrðenom testiranju znanja stranog lezlka od ovlaðtene
ustanove, preslika indeksa o zavr5enom kolegiju stranog lezrka ili druga isprava),
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- osnovne digitalne vjeðtine - od 0 do 1 bod, prema priloZenoj dokumentaciji
kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodZba ili druga isprava),

- iskustvo rada na projektima - od 0 do I bod, prema priloZenoj dokumentaciji
kandidata uzprrjavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).

Dokumentacija kojom se dokazuje postojanje dodatnih kompetencija mora biti
dostavljena u izvorniku ili kopiji ovjerenoj kod javnog biljeZnika.

ðlanak 64.
Nakon zavrõenog postupka vrednovanja dodatnih kompetencija sastavlja se lista
kandidata rangiranjem po bodovima.
Nakon utvrdivanja rezultata ostvarenog na vrednovanju dodatnih kompetencija Skotstl
odbor utvrduje listu dva najbolje rangirana kandidata i dostavlja je Uðiteljskom vijeóu,
Vijeóu roditelja, radniðkom vijeóu odnosno skupu ( zboru ) radnika i Skolskom odboru,
osim ako se na natjeðaj javio samo jedan kandidat odnosno ako samo jedan kandidat
i spunj ava uvj ete natjeö,aja.

ðhnak 65.
Ako nakon vrednovanja dodatnih kompetencija dva ili viõe kandidata imaju jednak
najveói broj bodova Uðiteljskom vijeóu, Vijeóu roditelja, radniðkom vijeóu odnosno
skupu ( zboru ) radnika i Skolskom odboru dostavlja se lista u kojoj su navedeni svi
kandidati koji ostvaruju jednak najveói broj bodova,
Iznimno od stavka 1. ovoga ðlanka, kada je jedan ili vi5e kandidata koji su ostvarili
najveói jednak broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapoÈljavanju prema
posebnom propisu, u daljnju proceduru upuóuje 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 najveói broj bodova,
a dva ili viÈe kandidata imaju jednak drugorangirani broj bodova na listi u daljnju
proceduru upuóuje se lista na kojoj su navedeni svi kandidati.
Iznimno od stavka 3. ovog ölanka , kada je jedan ili vi5e kandidata koji su ostvarili
jednak drugorangirani broj bodova osoba koja ostvaruje prednost pri zapo5ljavanju
prema posebnom propisu, u daljnju proceduru upuóuje se lista u kojoj se uz osobu koja
ima najveói broj bodova navodi samo osoba odnosno osobe koje ostvaruju prednost pri
zap oáljav anju prema po sebnom propi su.

ðlanak 66.
U roku od osam dana od sjednice SkolsLog odbora na kojoj su utvrdeni kandidati i
provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se

sjednice Uðiteljskog vijeóa, Vijeóa roditelja i skup (zbor ) radnika.
Sjednice iz stavka 1. ovog ðlanka sazivaju se u skladu s opóim aktima Skole i
odredbama ovog statuta.
Sjednicu Uðiteljskog v4eéa vodi ðlan Skolskog odbora iz reda Uðiteljskog vijeé,a kojeg
Uðiteljsko vijeóe izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeóa roditelja vodi
predsjednik Vijeóa roditelja, a skup (zbor) radnika ðlan Skolskog odbora izabran od
radniðkog vijeóa odnosno skupa (zbora) radnika.
U sluðaju nemoguónosti da osobe iz slavka 3. ovog ðlanka vode sjednicu, Uðiteljsko
vijeóe, Vijeóe roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Uðiteljskog vijeca, Vijeóa roditelja i na skupu (zboru) radnika kandidati
predstavljaju program rada za mandatno razdoblje, u trajanju koje odredi Skolski odbor.
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Nakon zavr5enog pledstavljanja programaradaUðiteljsko vijeóe, Vijeóe roditelja i skup
(zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima zaravnatelja, a nakon zavrðenog glasovanja
donosi se pisani zakljuðak koji se dostavlja Skolskom odboru.
Zakljuó,cítljela iz stavka 6. ovog ðlanka obvezuju ðlanove Skolskog odbora koje ih je
imenovalo u Skolski odbor.

Clanak 67.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpoloviðna veóina ðlanova
Uðiteljskog vrjeé,a, Vijeóa roditelja te skupa (zbora) radnika,
Na sjednici Uðiteljskogvrjeó,a, Vrjeóa roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje óe voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva ðlana.

Õlanom izbornog povjerenstva ne moZe biti osoba koja je kandidat zaruvnatelja Skole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrduje izbornu listu kandidata za ravnatelja
koju je utvrdio Skotski odbor u skladu s odredbama ovog statuta.
Glasaðki listiói izraduju se abecednim redom i ovjeravaju peðatom Skole, a broj
glasaðkih listióa mora biti jednak broju ölanova nazoðnih na sjednici na kojoj se provodi
glasovanje.
Svaki ólan nazoëan na sjednici Uðiteljskog vijeóa, Vijeóa roditelja i skupu (zboru)
radnika glasuje na naðin dana glasaðkom listióu zaokruLi redni broj ispred prezimena i
imena kandidata zakojeg glasuje.
Svaki drukðiji naõin glasovanja smatra se nevaZeóim glasaðkim listióem.
Ako se glasuje o samo jednom kandidatu na glasaðki listió navodi se ,,2a" i ,, protiv".
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s vaZeóih
glasaðkih listióa i sastavlja listu kandi data za ravnatelja Skole prema broju dobivenih
glasova.
U sluðaju da dva ili vi5e kandidata za ravnatelja Skole dobiju isti najveói broj glasova,
glasovanje se ponavlja izmedu tih kandidata dok ne bude izabran jedan kandidat s

najveóim brojem glasova, osim u sluðaju ako jedan kandidat s istim najveóim brojem
glasova ostvaruje pravo prednosti po posebnom propisu. U tom sluðaju glasovanje se ne
ponavlja nego je izabran kandidat koji po posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti.
U sluðaju da dva ili vi5e kandidata zaravnatelja Skole dobiju isti najveói broj glasova, a
dva ili vi5e kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapoSljavanju 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 natpoloviðnu veóinu glasova
nazoönth na sjednici Uðiteljskog vrjeca, Vijeóa roditelja i skupu (zboru) radnika.
Glasovanje se moZe ponoviti i u sluðaju ako Uðiteljsko vijeóe, Vijeóe roditelja ili skup
(zbor) radnika raspolaZu dokazima da je tijekomizbora bilo propusta koji su utjecali na
rezultate glasovanja.
Na temelju utvrdenih rezultata glasovanja donose se zakljuðci iz ölanka 66. stavcima 6. i
7. ovog statuta koji se dostavljaju Skolskom odboru.

ðlanak 68.

l_.{a sjednici Skolskog odbora kandidati predstavljaju program rada u trajanju koje odredi
Skolski odbor.
Nakon ðto kandidati zavrðe s predstavljanjem programa rada pristupa se glasovanju.
Skolski odbor javnim glasovanjem imenuje ravnatelja odlukom koja stupa na snagu
nakon dobivene suglasnosti ministra.
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Ministru se dostavlj a zahtjev za suglasnost u roku od tri dana od sjednice Skolskog
odbora iz stavaka 2. i 3. ovog ðlanka.
Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za
suglasnoðóu, smatra se da je suglasnost dana.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja
ravnatelja ponovit óe se u skladu s odredbamaZakona o ustanovama i ovog statuta.

Sklapanje ugovora o radu s ravnateljem

ðlanak 69.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Skolskog odbora sklapa ugovor o radu na
odredeno puno radno vrijeme na rok od pet godina.
Prije sklapanja ugovora o radu s ravnateljem Skola je obvezna pribaviti dokaz o
nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema ðlanku 106. stavcima 1. i 2.

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli.
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem Skole, a koja u Skoli ili drugoj ðkoli
ima sklopljen ugovor o radu na neodredeno vrijeme za radno mjesto uðitelja ili struðnog
suradnika, taj ugovor o radu mirovat óe do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva
uzastopna mandata.
Osoba iz stavka 1. ovoga ðlanka ima pravo povratka narad na poslove na kojima je
prethodno radila u roku od 30 dana od dana prestanka obavljaryaravnatelskih poslova,
u suprotnom joj prestaje radni odnos.

Izvje5óivanje kandidata prijavljenih na natjeðaj zn ravnatelja

ðlanak 70.

Skotst i odbor je duLan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podno5enje prijava na
natjeðaj obavijestìti svakog prijavljenog kandidata o imenovanju ravnatelja i dati mu
pouku o njegow pravu da pregleda natjeöajni materijal i da u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti moZe zahtijevati sudsku zaátitu kod nadleZnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natjeðaj moLe pobijati tuZbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga õto izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji
su objavljeni u natjeðaju.
Tuábase podnosi opóinskom sudu mjesno nadleZnom sudu prema sjedi5tu Skole.

Vrðitelj duinosti ravnatelja

Clanak 71.
Ako Skolski odbor prema natjeðaju u postupku odredenom ovim statutom ne imenuje
ravnatelja, imenovat óe vrõitelja duZnosti ravnatelja.
Za vrÉitelja duånosti ravnatelja moZe biti imenovana osoba koja ispunj ava uvjete za
uðitelja odnosno struðnog suradnika.
Glasovanje za vr5itelja duZnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vr5itelja duZnosti ravnalelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu
dana.
Osoba imenovana za vrSitelja duZnosti ravnatelja sklapa s predsjednikom Skolskog
odbora ugovor o radu na odredeno vrijeme za obavljanje poslova vr5itelja duZnosti
ravnatelja.
Ako osoba koja je imenovana za vr5itelja duZnosti ravnatelja ima sa Skolom sklopljen
ugovor o radu na neodredeno vrijeme za poslove uðitelja ili struðnog suradnika ima
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pravo na mirovanje ugovora o radu za razdoblje u kojem óe obavljati poslove vrðitelja
duZnosti ravnatelja.
Vr5itelj duZnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.
Vr5itelj duZnosti ravnatelja imenuje se u skladu s odredbama ovoga ðlanka i u sluðaju
kada Skola nema ravnatelja.
Za vréitelja duZnosti ravnatelja ne moZe biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio
suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Skole.

Ovlasti ravnatelja

Ölanak72.
Ravnatelj je poslovodni i struðni voditelj Skole,
Ravnatelj.

- predstavlja i zastupa Skolu,
- odgovoran je za zakonitost rada i struöni rad Skole,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za raóun Skole,
- zastupa Skolu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim drZavnim

tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- organizira i vodi poslovanje i rad Skole, 

_- predlaie Skolskom odboru statut i druge opóe akte Skole,
- predlaie Skolskom odboru godiðnji plan i program rada Skole,
- u suradnji s Uðiteljskim vijeóem predlaLe Skolsko- odboru donoðenje ðkolskog

kurikuluma,
- predlaäe Skolskom odboru financijski plan, polugodiðnji i godiðnji obraðun,
- sudjeluje u radu Skolskog odbora, bez prava odluðivanja,
- obustavlja izvr5enje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene

nazakonu, podzakonskom ili opóem aktu,
- izdap radne naloge radnicima te imenuje razrednike,
- izvrðava odluke i zakljuðke osnivaða, Skolskog odbora i Uðiteljsko gvrleca,
- saziva konstituirajuóu sjednicu Skolskog odbora i Vijeóa roditelja,
- planira, saziva i vodi sjednice Uðiteljskog vijeóa,
- uz prethodnu suglasnost Skolskog odbora odluðuje o zasnivanju i prestanku

radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj ðkoli, a samostalno zasniva radni odnos kada obavljanje poslova ne trpi
odgodu na vrijeme do 60 dana, 

_- u sluðaju sumnje da je radniku Skole psihofiziðko zdravlje naruSeno u mjeri da bi
njegova radna sposobnost mogla biti smanjena upuóuje Skolskom odboru
obrazloLeni prijedlog za donoõenje odluke o upuóivanju radnika na pregled kod
ovlaStenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi utvrdivanja radne
sposobnosti. Ako se ovlaðtenom prosudbom izabr anog doklora specij aliste
medicine rada utvrdi da radnik nije u moguónosti uredno izvréavati obveze u
odgojno obrazovnom radu, istu prosudbu upuóuje izabranom dolctoru medicine
primarne zdravstvene za5tite radnika radi pokretanja postupka za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranla na temelju smanjenja radne sposobnosti uz
preostalu radnu sposobnost ili djelomiðnog, odnosno potpunog gubitka radne
sposobnosti.

- u skladu s odredbamaZakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj õko1i

otkazuje radniku koji odbije izvrðiti odluku Skolskog odbora o upuóivanju na
pregled kod ovla5tenog izabranog doktora specijaliste medicine rada radi
utvrdivanja radne sposobnosti,
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- poduzima zakonske mjere zbogneizvrðavanja poslova ili neispunjavanja drugih
obveza iz radnog odnosa,

- brine i odgovara za sigurnost uðenika, uðitelja, struðnih suradnika i ostalih
radnika,

- suraduje s nadleZnim tijelima i ustanovama te roditeljima i uðenicima,
- nadzire pravodobno i toðno unoðenje podataka u e maticu,
- sklapa pravne poslove o stjecanju, optereóivanju ili otudivanju nekretnina i

pokretne imovine te o investicrlskim radovima do 20.000,00 kuna, bez PDV-a
samostalno, a preko 20.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Skolskog odbora,
odnosno suglasnosti osnivaða,
odluðuje o nastavku osnovnog Skolovanja, odnosno ispisu uðenika koji je navrðio
15 godina Livota,

- izvjeðóuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i struðnog
nadzora,

- posjeóuje nastavll i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad uõitelja i
struðnih suradnika te osigurava njihovo struðno osposobljavanje i usavr5avanje

- obavlja druge poslove utvrdene zakonskim i podzakonskim propisima, statutom i
drugim opóim aktima Skole te poslove zakoje izrijekom zakonom, provedbenim
propisima ili opóim aktima nisu ovla5tena druga tijela Skole.

ðhnak 73.
Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Skolskom odboru i osnivaðu sukladno
zakonskim odredbama.
Ravnatelj moíe osnivati povjerenstvairadne skupine zaizradunacrtapojedinih akatatli
obavlj anj e po slova v aânih za dj elatno st Skole.

Prestanak ugovorâ o radu ravnatelja

ðlanak 74.
Ravnatelju Skole ugovor o radu prestaje:

L smróu
2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme
3. zavrðetkom Skolske godine (3 1. kolovoza) u kojoj je navrõio 65 godina Zivota i

najmanje 1 5 god_ina mirovinsko g staäa
4. sporazumom sa Skolom
5. dostavom pravomoónog rjeõenj a o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog

potpunog gubitka radne sposobnosti
6. otkazom Skole sukladno zakonskim odredbama

Razrje5enje ravnatelja
Clanak 75.

Stolski odbor dui,an je razrijeÉiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako
ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i struðnog voditelja Skole te u sluðajevima
propisanim Zakonom o ustanovama :

1. ako ravnatelj samzatraäirazrjeíenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se ureduju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj_ne postupa po propisima ili opóim aktima Skole, ili neosnovano ne

izvr5ava odluke Skolskog odbora ili postupa protivno njima,
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4. ako ravnatelj svojirn nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroði Skoü veóu Ètetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje duZnosti tako da su nastale ili mogu nastati

veóe smetnje u obavljanju djelatnosti Skole.

ðlanak 76.
Skolrt i odbor moZe razrijeðiti ravnatelja Skole i na prijedl g prosvjetnog inspektora koji
o prijedlogu za razrjeienje izvjeSóuje ministra.
Ako Skolski odbor ne razrijeði ravnatelja Skole na prijedlog prosvjetnog inspektora u
roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog
opravdan, ministar óe razrij eðiti ravnatelj a.

Clanak77.
Kada se ravnateljarazrjeíujerzrazloga navedenih u ðlanku 75. stavak 1. toðka 1. ovog
statuta s ravnateljem óe Skola sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom
obliku.

Clanak 78.
Kada Skolski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrjeéeqe iz razloga navedenih u
ðlanku 75. stavku 1. toðke 3. i 4. ovog statuta, prije donoðenja odluke o razrjeõenju,
obvezan je ravnatelju omoguciti 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 Skolski odbor.

Clanak 79.
Nakon oðitovanja ravnatelja o razlozima za razrje5enje ili protekom roka za oðitovanje
ravnatelja ako se ravnatelj nije oðitovao, o prijedlogu za razrjeienje ravnatelja ðlanovi
Skolskog odbora odluðuju tajnim glasovanjem.

Sudska zaStita prava i otkaz ravnatelju

ðtanak 80.
Protiv odluke o razrje5enju ravnatelj koji je razrije5en ima pravo tuZbom traäiti sudsku
zaðtitu prava, ako smatra da je bio povrijeden propisani postupak i da je ta povreda
mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrjeáenje propisani
Zakonom o ustanovama i ðlankom75. ovoga statuta.
Tuåba se podnosi opóinskom sudu mjesno nadleZnom prema sjedi5tu Skole u roku od
30 dana od dana primitka odluke o razrje5enju.

Clanak 81.
Nakon dono5enja odluke o razrje5enju ravnatelja zbog razloga navedenih u ðlanku 75.

stavku 1. toðkama 3. i 4. ovog statuta Skola óe ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Otkaz mora biti u pisanom obliku i dostavljen razrijeðenom ravnatelju, a otkazni rok
iznosi mjesec dana.

Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj moZe podnijeti tuZbu samo ako je
podnio tuäbu protiv odluke o razrjeðenju sukladno Zakonu o ustanovama.
TuLbaiz stavka 3. ovoga ðlanka podnosi se opóinskom sudu mjesno nadleZnom prema
sjediðtu Skole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.
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ftnenovanje vrSitelja duZnosti ravnatelja i raspisivanje natjeõaja

ðhnak 82.
U sluðaju razrje5enja ravnatelja SkolsLi odbor imenovat óe vr5itelja duZnosti ravnatelja
iz redova uðitelja i struðnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vr5itelja
duZnosti ravnatelja raspisat óe natjeðaj za imenovanje ravnatelja.

VI. TAJNIK STOT,N

ðlanak 83.
Uvjeti zatalnika Skole su zavrðen

1. sveuðiliÈni diplomski studij pravne struke ili specijalistiðki diplomski struðni
studij javne uprave,

2. preddiplomski struðni studij upravne struke, ako se na natjeðaj ne javi osoba iz
toðke 1, ovoga stavka

Tajnik Skote zasniva radni odnos na temelju natjeðaja koji se objavljuje na mreZnim
stranicama i oglasnoj ploði Hrvatskog zavoda za zapoiljavanje te mreZnim stranicama i
oglasnoj ploði Skole.
Rok za primanje ponuda kandidata ne moZe biti kraói od osam dana.
Iznimno, ravnatelj moLe zasnovati radni odnos s tajnikom 5ko1e bez natjeé,qa kada je
zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60
dana odnosno do popunjenja po natjeðaju..

ðlanak 84.
Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehniðkim i pomoónim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj Skoli.

Ytr. STRUCIT,I TIJELA STOT,N

ðtanak 85.
Struðna tijela Skole su Uðiteljsko vijeóe i Razredno vijeóe.

ðhnak 86.
Uðiteljsko vijeóe ðine svi uðitelji , struðni suradnici Skole i ravnatelj.
Uðiteljsko vijeóe:

- obavlja poslove u svezi s neposrednim odgojno obrazovnim radom i ostalim
poslovima, potrebama i interesima uõenika te promiðe struðno pedagoðki rad
Skole

- u suradnji s ravnateljem predlaäe ðkolski kurikulum,
- analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad,
- odluðuje o zahtjew roditelja o prelasku iz jedne ðkole u drugu,
- odluðuje o zahtjevu roditelja za preispitivanje ocjene iz pojedinog nastavnog

predrneta i ocjeni izvladanja,
- imenuje povjerenstvo za polaganje ispita u postupku preispitivanj a ocjene iz

nastavnog predmeta,
- utvrduje trajanje dopunskog nastavnog rada za uðenike koji imaju najvi5e dvije

ocjene nedovoljan na kraju nastavne godine,
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- odreduje termine odrùavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mreZnim
stranicama i oglasnoj ploði Skole,

- glasuje o kandidatu za ravnalelja Skole i dostavlja pisani zakljuöak Skolskom
odboru

- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s uðenicima,
- odluðuje o pedagoðkim mjerama u skladu sa zakonskim i podzakonskim

propisima,
- na prijedlog lijeðnika primarne zdravstvene zaðtite donosi odluku o oslobadanju

od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili odredene aktivnosti ako bi to
sudjelovanje ðtetilo zdravllu uðenika,

- raspravlja o prijedlogu Etiðkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno
obrazovne djelatnosti i Kuónog reda,

- raspravlja i odluðuje o struðnim pitanjima,
- daje prijedloge Skolskom odboru i ravnateliu za unapredivanje organizaciie rada

i djelatnosti Skole te uvjetima za odvrjanje odgojno obrazovnog rada,
- obavlja druge poslove utvrdene ovim statutom i drugim aktima Skole.

Sjednice Uõiteljskog vijeóa sazivai predsjedava im ravnatelj Skole.

ðtanak 87.

Razredno vijeóe ðine uðitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeóe.

- skrbi o odgoju i obrazovanju uöenika u razrednom odjelu
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i Skolskog kurikuluma
- utvrduje ocjenu izvladanja na prijedlograzrednlka
- u sluöajuizbivanja ili sprijeðenosti uðitelja odredenog nastavnog predmeta ili
- razrednika utvrduje ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog uðitelja ili
- struðnog suradnika kojeg je odredio ravnatelj
- predlaäe izlete i ekskurzije razrednog odjela
- suraduje s roditeljima i skrbnicima uðenika
- obavlja druge poslove odredene ovim statutom i drugim aktima Skole.

Razrednik je struðni voditelj Razrednog vijeóa i razrednog odjela,

Clanak 88.
Na sjednicama Uðiteljskog i Razrednog vijeóa odluðuje se javnim glasovanjem ako za
pojedino pitanje u odredbama ovog statuta, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela ili
drugim opóim aktom nije odredeno drukðije.

VtrI. RADNICI

Clanak 89.
Radnici Skole su osobe koje su sa Skolom sklopile ugovor o radu na neodredeno ili
odredeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i druge osobe potrebne za rad
Skole.
Zbog ispunjavanja posebnih potreba uðenika s te5koóama u razvoju, Skola moZe na
prijedlog osnivaða, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces ukljuðiti
pomoónike u nastavi ili struðno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji
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odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti, na naðin i pod uvjetima propisanim
pravilnikom koji donosi ministar.

Stmðno osposobljavanje i usavr5avanje

ðhnak 90.
Uðitelji, struðni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se struðno
osposobljavati i usavr5avati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo, a u skladu sa

zakonskim odredbama te odredbamaDrLavnog pedagoðkog standarda osnovnoðkolskog
odgoja i obrazovanja.

UsavrÈavanje iz stavka 1. ovoga ðlanka sastavni je dio radnih obveza uðitelja,
nastavnika, struðnih suradnika i ravnatelja.

Napredovanje u stnrci

ðlanak 91.
Uðitelji, struöni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci odnosno zanimanju u
najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuóa zvanja,
Uðitelji, struõni suradnici i ravnatelj Skole mogu biti nagradeni zaizvanrednapostignuóa
u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
Ministar propisuje razine, odgovarajuóa zvanja, uvjete i naðin napredovanja i
nagradivanja.

Radni odnos i pravilnik o radu

ðhnak 92.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Skole provodi se u skladu sa zakonskim i
podzakonskim propisima, opóim aktima Skole te Kolektivnim ugovorima.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj Skole u skladu sa zakonskim odredbama,
pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorima te odredbama ovoga statuta.
Raspored radnih obveza radnika odreduje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim
aktima, opóim aktima Skole, ugovorom o radu i godiðnjim planom i prõgramom rada
Skole.

ðtanak 93.
Pravilnikom o radu Skole detaljno se propisuje zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika
Skole.

DL UCENICI

Upis uðenika
ðhnak 94.

U prvi razred Skola upisuje djecu koja do 1. travryatekuóe godine imaju navr5enih ðest
godina Livota.
Iznimno od stavka 1. ovog ðlanka u prvi razred moic se upisati i dijete koje do 31.
oäujka tekuóe godine nema navr5enih Sest godina Livota, na zahtjev roditelja i sukladno
rj e5enju nadleäno g tij ela.

Upis djece u prvi razred provodi se prema planu upisa koji donosi ured dräavne uprave u
Zupaniji nadleäan za poslove obrazovanja
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U prvi razred upisuju se uðenici koji pripadaju upisnom podruðju Skole, a iznimno se

moi,e upisati u prvi razred Skole i uðenike koji ne pripadaju upisnom podruðju ako to ne

izaziva poveóanje broja razrednih odjela utvrdenih planom upisa l't Skoh.

ðhnak 95.
Psihofiziðko stanje djeteta prije redovitog upisa u prvi ruzred utvrduje struðno
povjerenstvo Skole za utvrdivanje psihofiziðkog stanja djeteta odnosno uðenika.
Psihofiziðko stanje djeteta odnosno uðenika radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobadanja od upisa u prvi razred, privremenog oslobadarya od veó
zapoöetog õkolovanja i radi utvrdivanja primjerenog ðkolovanja utvrduje struðno
povjerenstvo nadleZnog tijela.

ðlanak 96.
Pri upisu u prvi razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matice rodenih, domovnice za

djecu koja su hrvatski drLavljani, isprava o prebivaliðtu ili boraviðtu roditelja odnosno
skrbnika te podaci koje Skoli dostavi nadleZno upravno trlelo.
Kod upisa u prvi razred povjerenstvo iz ólanka 95. stavka 1. ovoga statuta prikuplja
podatke o socijalnom i zdravstvenom poloZaju djeteta te obiljeZjima njegove sredine,
koji su znaöajni zapracenje razvoja uðenika i popunjavanje evidencijskog lista uðenika i
druge pedago5ke dokumentacije.

Nastavak ðkolovanja uðenika u Republici Hrvatskoj
i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

ðlanak 97.
Uðenika stranca, azilanta ili hrvatskog dräavljanina koji je prekinuo ðkolovanje u
inozemstvu i koji Zeli nastaviti Skolovanje u Republici Hrvatskoj, Skola óe upisati u
odgovarajuói razred nakon utvrdivanja istovjetnosti svjedodZbe odnosno druge
odgovarajuóe inozemne obrazovne kvalifikacij e.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreóe se na temelju pisanog
zahtjev a ro ditelj a uðenika
Zahtjev za priznav anj e inozemne obrazovne kval ifi kacij e mora sadráav ati'.

- ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
- ispravu kojom se dokazuje zavr5eno razdoblje studija ili poloZeni ispiti,
- ispravu o drZavljanstvu, osim u sluðaju apatrida ili osoba bez dräavljanstva.

Rjeðenje o nastavku õkolovanja donosi ravnatelj u skladu sa Zakonom o priznavanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacij a i Zakonom o opóem upravnom postupku.
Skola je duína pruäati posebnu pomoó uðenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj ðkoli.

Promjena Skole

Clanak 98.
Uðenik druge ðkole koja ostvaruje isti obrazovni program moZe prijeói i nastaviti
obrazovanje u Skoli na zahtlev roditelja ili skrbnika odnosno najkasnije do poðetka
drugog polugodi5ta.
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O zahtjew odluðuje Uðiteljsko vijeóe, a odluka ne smije utjecati na kvalitetu odgojno-
obrazovnog procesa i treba biti u skladu s propisanim pedagoðkim standardima.
U sluðaju prelaska uðenika u drugu 5kolu, Skola izdap prijepis ocjena, a ispisuje
uðenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu uðenika u drugu
ðkolu.
U sluðaju prelaska uðenika iz druge osnovne Skole Skol a je duäna omoguóiti uðeniku
uðenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik uz uvjet da je na provjeri znanla
utvrdena moguónost ukljuðivanja u nastavu tog stranog jezlka,
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3, ovog ðlanka Skola je obvezna uðeniku omoguóiti
pohadanje tog stranog jezrka u drugoj 5koli,
Uvjete i naðin pohadanja prvog stranog jezika u drugoj ðkoli utvrduje Skola u,
suglasnost nadleZnog tijela.

Status uõenika

ðlanak 99.
Status redovitog uðenika stjeðe se upisom, 5ko1.r.
Zauöenika koji se ispisao iz Skole u matiðnoj knjizi zakljuðuje se posljednji razred koji
je zavr5io.

ðhnak 100.
Prava i obveze uõenika

Uðenici imaju pravo:
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,
- pravo na obavijeðtenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
- pravo nauvai,avanje njegovog miðljenja,
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeóa uðenika,
- pravo na savjet i pomoó pri rjeðavanju problema,
- pravo na prituZbu uðiteljima, ravnatelju i Skolskom odboru,
- koristiti objekte Skole i sredstva koja sluZe za ostvarivanje nastavnih

sadrLaja u skladu s njihovom namjenom,
- iznositi prijedloge i miðljenja radi poboljõanja odgojno-obrazovnog

procesa i odgojno obrazovnog rada.

Uðenici su duZni.
- redovito pohadati obavezni dio nastavnog programa i druge oblike

odgojno-obrazovîog rada koje su izabrali,
- savjesno uöiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,
- tjegovati humane odnose medu uðenicima, uðiteljima i drugim radnicima

Skole,
- ðuvati imovinu koju koriste te imovinu drugih uöenika i radnika Skole,
- poðtovati pravila Kuónog reda te izvr5avati upute uðitelja,struðnih

suradnika, ravnatelja i drugih radnika Skole u skladu s propisima i
I(uónom redu

- ðuvati udZbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva
- pravodobno opravdati izostanke i zakaðnjenja.
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Z^Stit,n zdravlja i sigurnost uðenika

Õlanak 101.
Skola je duLnapoduzeti sve potrebne mjere za osiguravanje sigurnosti i zaðtitezdravlja
uðenika.
Uðitelji, struðni suradnici i ostali radnici Skole duZni su poduzimati mjere radi za5tite
prava uðenika te o svakom krðenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili du5evnog
nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili
izrabljivanja uðenika obvezni su odmah izvijestiti ravnatelja Skole.
Ravnatelj Skole je obvezan odmah o svakom krðenju prava uðenika iz stavka 2. ovoga
ðlanka izvijestiti nadleZno tijelo socijalne skrbi i drugo nadleäno tijelo na naðin kako je
propisao ministar.

Izostanak uðenika s nastave

ðhnak 102.
Ako uõenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvrÈava druge obveze, Skola ce zatraäiti
od roditelja ili skrbnika objaSnjenje o razlozima uðenikovog neizvr5avarya obveza.
Pod neredovitim dolaskom u Skolu smatra se neopravdani izostanak u Írajanju zbog
kojega se uðeniku mogu izreôi pedago5ke mjere.

ðlanak 103.
Izostanak uðenika s nastave, u sluðaju pravodobnog zahtjeva roditelja, moZe odobriti:

- uðitelj za izoslanak tijekom nastavnoga dana,

- razrednik za izostanak do tri pojedinaðna ili uzastopna radna dana,

- ravnatelj zaizostanak do sedam uzastopnih radnih dana,

- Uðiteljsko vijeóe zaizostanak do 15 uzastopnih radnih dana,

Pravodobnim zahtjevom roditelj a zaizostanak uðenika s nastave prema stavku 1. ovoga
ðlanka smatra se :

-usmeni ili pisani zahtjev uðitelju najkasnije neposredno prije poðetka nastave za
izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtlev razredniku za izostanak do tri
pojedinaðna ili uzastopnaradna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,

- pisani zahtjev ravnatelju zaizoslanak najkasnije tri dana prije izostanka,

- pisani zahtjev Uðiteljskom vijeóu najkasnije osam dana prije izostanka.

Roditelj moi,e, viðe puta godi5nje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri
radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno
stavcima l. i2. ovoga ðlanka.

Clanak 104.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenlh razloga u trajanju duljem od tri
radna danauzastopno dokazuje se lijeðniðkom potvrdom.

Izostanak uðenika s nastave moäe se opravdati i odgovarajuóom potvrdom nadleZne
institucije, ustanove ili druge nadleLne fizióke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih
poslova, sud, nadleZni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je uðenik ukljuðen zbog
pruLanla pomoói ili dijagnostike, ðkola s umjetniðkim programima, Skola stranih jezika,
uðeniðki dom, sportski klub, kulturno-umjetniðko druÈtvo, kazaliðte u koje je uðenik
ukljuðen, specijalistiðka ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostiókapretragai
drugo), ukljuðujuói i e-potvrdu o narudäbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
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Neopravdanim izostankom uðenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavaka L,2.i 3. ðlanka 103. ovog statutate stavcima 1. i
2. ovog ðlanka.

Izostanak uðenika s nastave prema stavku 3. ðlanka 103. ovog statuta i stavcima I. i2.
ovoga ðlanka obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispriðnice roditelja,
lijeðniðke potvrde ili odgovarajuóe potvrde nadleZne institucije najkasnije u roku od pet
dana od povratka uðenika na nastavu.

PedagoSke mjere

ðhnak 105.
Pedago5ke mjere izrtöu se uðenicima prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj Skoli te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoðkih mjera.

Ocjenjivanje uðenika

ðhnak 106.
Uðenika se tijekom nastavne godine ocjenjuje iz svakog nastavnog predmeta te iz
vladanja.
Ocjene iz nasfavnih predmeta su brojðane; odliðan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ,

dovoljan (2) i nedovoljan (1),
Ocjene iz vladanja su opisne: uzorno, dobro i loðe.

Preispitivanje ocjene i polaganje ispita pred Povjerenstvom

ðlanak 107.
Roditelj koji nije zadovoljan zakljuðenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
ima pravo u roku od dva dana od zavrðetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev
Uðiteljskom vijeóu radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.
Polaganje ispita pred Povjerenstvom iz stavka 1. ovoga ðlanka provodi se u roku od dva
dana od dana podno5enja zahtjeva.
Povjerenstvo se sastoji od tri ðlana koje odreduje Uðiteljsko vijeóe. Povjerenstvo se u
pravilu sastoji od razrednika, uðitelja nastavnog predmeta iz kojeg se ispit polaäe i
uöitelja istog ili srodnog nastavnog predmeta.
Ako Povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu ta je ocjena konaðna.
Ako Povjerenstvo utvrdi uðeniku ocjenu nedovoljan (1), a uðenik ima zakljuðenu
ocjenu nedovoljan (l) íz najviSe dva nastavna predmeta, upuóuje ga na dopunski
nastavni radiz ðlanka 111. ovog statuta.

Clanak 108.
Ispit iz ölanka 107. stavka 2. ovog statuta u pravilu se sastoji od pisanog i usmenog
dijela, o ðemu odluðuje Uðiteljsko vijeóe .

Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta, a usmeni dio najdulje 20 minuta.
Pisani dio ispita prethodi usmenom dijelu ispita, a ako uðenik ne pristupi pisanom dijelu
ispita smatra se da je odustao od ispita.
Ako uðenik nije poloãio pisani dio ispita ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita
prema odluci Povjerenstva.
Pitanja na pisanom i na usmenom dijelu ispita moraju bìti u skladu s nastavnim planom i
programom pojedinog nastavnog predmeta za odredeni razred.
Pitanja mogu postavljati svi ðlanovi Povjerenstva,
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Na kraju ispita Povjerenstvo veóinom glasova utvrduje ocjenu koja se uðeniku odmah
priopóuje.
Ocjena Povjerenstva ne moåe bitt ntLa od zakljuðene ocjene koju se preispituje.
O tijeku ispita vodi se zapisnik, a u zapisnik se upisuje dan i vrijeme odrLavarya ispita,
osobni podaci o uðeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz pisanog i
usmenog dijela ispita te konaðna ocjena.
Zapisnik potpisuju svi ðlanovi Povjerenstva.
Pisani radovi uðenika prllaLu se zapisniku i pohranjuju u pismohrani Skole.

Clanak 109.
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja moZe u roku od dva dana od
zavr5etka nastavne godine podnijeti zahtjev Uðiteljskom vijeóu radi preispitivaí¡a
ocjene.
Odluka o ocjeni izvladanja Uðiteljskog vijeóa je konaðna.

Predmetni i razredni ispit

Õlanak 110.
Uöenici kojiiz opravdanih razloganisu mogli pohadati nasta\u i biti ocijenjeniizjednog
ili vi5e predmeta upuóuju se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
Opravdanost izostanaka utvrduje se u skladu s odrebama ovog statuta koje propisuju
izostanke uðenika.
Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastavne godine, a prema potrebi
uðenik moi,e polagati predmetni ili razredni ispit najkasnije do poðetka iduóe Èkolske
godine.
Odluku o polaganju predmetno gili razrednog ispita donosi Uðiteljsko vijeóe.
Ako uðenik zbog opravdanih razloga ne pristupi polaganju predmetnog ili razrednog
ispita Uðiteljsko vijeóe donijet óe novu odluku o polaganju u skladu s odredbama ovog
ðlanka.
U sluðaju polaganja razrednog ispita uõenik ne moZe u jednom danu polagati vi5e od tri
ispita.
Na polaganje razrednog i predmetnog ispita na odgovarajuói naðin primjenjuju se

odredbe ðlanka 108. ovog statuta.

Dopunski nastavni rad
Clanak 111.

Za uöenika koji na_kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (l) iz najviðe dva
nastavna predmeta, Skola je duZna organizirati pomoó u uðenju i nadoknadivanju znanja
kroz dopunski nastavni rad koji je uðenik duLan pohadati.
Dopunski nastavni rad iz stavka 1. ovoga ðlanka utvrduje Uõiteljsko vijeóe po nastavnim
predmetima.
Dopunski nastavni rad ne moic trajati kraóe od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom
predmetu.
Ako uðenik tijekom dopunskog nastavnog rada ostvari oðekivane ishode uðitelj mu
zakljuöuje pr olaznu o cj enu.
S ocjenom ili potrebom upuóivanja na popravni ispit uðitelj je duùan upoznati uðenika
na zadnjem satu dopunskog nastavnog rada.
Ako se uðeniku od ðetvrtog do osmog razreda Skole nakon dopunskog nastavnog rada
ne zaklluói prolazna ocjena, upuóuje ga se na popravni ispit koji se odríava klajem
ðkolske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuóe ðkolske godine.
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Ponavljanje razreda

Clanak 112.
Uðenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili viSe

nastavnih predmeta, upuóuju se na ponavljanje razreda.

Popravni ispit
ðlanak 113.

Uðiteljsko vijeóe odreduje termine_ odräavanja popravnih ispita i objavljuje ih na
mreZnim stranicama i oglasnoj ploði Skole.
Popravni ispiti odrZavaju se krajem Èkolske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuóe
Skolske godine,

Ctanak 114.
Popravni ispit uðenik polaZe pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima tri ðlana:

- razrednik kao predsjednik Povjerenstva
- ispitivað - uðitelj nastavnog predmeta iz kojega se polaZe popravni ispit
- ðlan Povjerenstva - uðitelj istog ili srodnog nastavnog predmeta izkog se polaZe

popravni ispit.
Ocjena Povjerenstva je konaðna.

Clanak 1L5.
Na polaganje popravnog ispita na odgovarajuói naðin se primjenjuju odredbe ðlanka
108. ovog statuta.

ðlanak 116.
Uðeniku koji uspje5no zavrõi dopunski nastavni rad odnosno poloZi popravni ispit,
ocjena se upisuje u svjedodZbu.

Nastava u kuói odnosno u zdravstvenoj ustanovi

ðhnak 117.
Za uðenike koji zbog veóih motoriðkih teðkoóa ili kroniðnih bolesti ne mogu pohadati
nastavu Skola uz odobrenje Ministarslva organizira nastavu u kuói odnosno zdravstvenoj
ustanovi, ako se uðenik nalazi na duZem lijeðenju.

Oslobadanje uõenika od sudjelovanja u nastavnom predmetu ili aktivnosti

ðhnak 118.
Uõenik koji zbog zdravstvenog stanja ne moZe sudjelovati u odredenoj Skolskoj
aktivnosti ili nastavnom predmetu ili bi to sudjelovanje Stetilo njegovom zdravlju, moZe
se privremeno ili trajno osloboditi od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u odredenim nastavnim sadräajima ili Skolskoj aktivnosti.
Odluku o oslobadanju uðenika od pohadanja odredenog nastavnog predmeta ili
sudjelovanja u odredenim nastavnim sadräajima ili ðkolskoj aktivnosti donosi Uðiteljsko
vijeóe na prijedlog lijeðnika primarne zdravstvene zaðtite.
Uðeniku koji je osloboden pohadanja nastave odredenog nastavnog predmeta u javnu
ispravu se umjesto ocjene upisuje da je osloboden.
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Kategorizirani ðportaSi

ðlanak 119.
Uðenici koji imaju status kategoriziranog ðportaða sukladno odredbama Zakona o Sportu,
posebno daroviti uðenici u umjetniðkom podruðju kao i uðenici koji se pripremaju za

medunarodna natjecanja mogu zavr5iti Skolu pohadanjem nastave ili polaganjem ispita u
vremenu za polovinu duljem od propisanogtrapnlaupisanog programa.
Uðenici iz stavka 1. ovog ðlanka pohadaju nastavu prema odluci Uðiteljskog vijeca, a

mogu polagati predmetni i razredni ispit na naðin propisan u ðlanku 108. ovog statuta.

Pohvale i nagrade uõenicima

ðlanak 120.
Uðenici koji se istiðu u uðenju i vladanju te postiZu iznimne rezultate u aktivnostima u
Skoli i izvan Skole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagradeni.

ðhnak 121.
Pohvale su:

- usmena pohvala
- pisana pohvala - pohvalnica, povelja, priznanje i sl.

Nagrade su:

- priznanja u obliku medalja, prigodnih znaöaka, pokala i sl.

- knjige, skulpture, umjetniðke slike, albumi, fotografije i sl.

- ðportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetniðko stvaranje, glazbeni
instrumenti i sl.

- novðane nagrade.
Pohvale i nagrade se mogu dodjeljivati pojedinaðno, skupini ili razredu.

Clanakl22.
Pohvale i nagrade mogu predlagati uðenici, uðitelji, struõni suradnici, kolegijalna tijela
Skole te fiziðke i pravne osobe izvan Skole.
Usmenu pohvalu izrlöe razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeóe, a nagradu
dodjeljuje Uðiteljsko vijeóe.,
O pohvalamai nagradama u Skoli se vodi evidencija.

X. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Predsjednik i zamjenik predsjednika razrednog odjela

ðtanak 123.
Uðenici razrednog odjela na poðetku nastavne godine iz svojih redova biraju
predsjednikai zamjenlka predsjedntkarazrednog odjela za tekuóu ðkolsku godinu.
Za predsjednika i zamjenika predsjednlka razrednog odjela izabrani su uðenici koji su

dobili najveói broj glasova nazoðnih uðenika.
Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi
razrednik.
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Clanak 124.
Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, Stiti i promiðe interese uðenika
razrednog odjela u Skoli.
Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u sluðaju njegove
sprij eðeno s ti tli nenazoðno sti.

Vijeóe uðenika
ðlanak 125.

U ðkoli se osniva Vijeóe uðenika koje ðine predstavnici uðenika svakog razrednog
odjela.
Predstavnik uðenika za Yrjece uðenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora
rukovodi razredntk.

Ovlasti Vijeóa uðenika
Clanak 126.

Vijeóe uðenika :

- promiõe interese uðenika i predlaZe mjere za pobolj5anje prava i interesa uðenika
- daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija
- raspravlja o prijedlogu Etiðkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno

obrazovne djelatnosti i Kuónog reda
- dale prijedloge o provedbi I(uónoga reda
- moile dati prituâbu ravnatelju Skole, Uðiteljskom vijeóu i Skolskom odboru

glede statusa i poloZaja uðenika St ole
- raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima vaZnim za prava, obveze i

interese uðenika

XI. RODITELJI I SKRBNICI

Prava i obveze roditelja odnosno skrbnika

ëlanakl27.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su upisati dijete r'r Skolu, odgovorni su za uõenikovo
redovito pohadanje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u koji je uðenik
ukljuðen.
Roditelji odnosno skrbnici imaju obvezu izostanke uðenika pravodobno opravdati.
Roditelji odnosno skrbnici imaju pravo biti redovito obavijeSteni o uöeniðkim
postignuóima,
Ako je uðeniku izreóena pedagoðka mjera opomene, ukora ili strogog ukora kao mjera
upozorenja, roditelj odnosno skrbnik ima pravo prigovora ravnatelju õkole u roku od 8

dana od danaizricanja.
Ako je uðeniku izreðena pedagoðka mjera preseljenja u drugu ðkolu, roditelj odnosno
skrbnik ima pravo u roku od 15 dana od primitka rjeðenja o izreðenoj pedagoÈkoj mjeri
preseljenja u drugu ðkolu, podnijeti Lalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli te odredbama Zakona o opóem upravnom
postupku.

ðlanak 128.
Radi ðto uspjeðnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Skola suraduje s

roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih oblika informiranja.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodi5ta.
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Skola usmeno ili pisano izvjeSóuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju
uðenika tijekom õkolske godine.
Na kraju ðkolske godine uðenici dobivaju svjedodZbu o postignutom uspjehu.

Clanak 129.
Roditelji uðenika imaju pravo i obvezu biti upoznati sa svim sadräajima obuhvaóenima
nastavnim planom i programom rada i Skolskim kurikulumom koji su objavljeni na
mreZnim stranicama Skole; obveznim i izbornim nastavnim predmetima,
medupredmetnim i/ili interdisciplinarnim sadrLajima i/ili modulima, izvannastavnim,
eksperimentalnim i posebnim programima te dati suglasnost za sudjelovanje uðenika u
svim navedenim sadräajima osim u nastavnim predmetima koji su dio odgojno-
obrazovnog standarda.
Za sudjelovanje uðenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima,
modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pisanu
suglasnost roditelja.

ðhnak 130.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su ispunjavati svoje obveze prema Stoti ko¡e se odnose
na ostvarivanje nastavnog plana i programa.
Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Skolo-.
Roditelji odnosno skrbnici duZni su skrbiti i o ponaðanju uðenika izvan Skole.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Skoü nadoknaditi Stetu koju uðenik uóini za

vrijeme boravka u Èkoli, na izletu ili ekskurziji u skladu s opóim propisima obveznog
pfava..

Xtr. VIJEÓN NOOTTELJA

Ustroj Vijeóa roditelja

Clanak 131.
U St<oti se ustrojava Vijeóe roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja
uðenika svakog razrednog odjela.

lzbor ðlanova Vijeóa roditelja

ðhnak 132.
Roditelji uðenika svakog razrednog odjela na poðetku ðkolske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela izmedu sebe biraju jednog predstavnika zaYrjeó,e roditelja.
Postupkom izboraiz slavka L ovoga ðlanka rukovode razrednici.
Zapisnrk o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeóe roditelja s imenom izabranog
roditelja razrednici su duZni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Clanak 133.
Vijeóe roditelja bira se zatektóu Skolsku godinu.
Za élana Vijeóa roditelja ne moZe se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da Zivi sa

svojim djetetom, koja je liðena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se
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neovlaðteno pribliZava djetetu s kojim ne Zivi ili kojoj je izreöena prekrÈajna ili kaznena
sankcija zazaititu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuóa sjednica Vijeóa roditelja

ðhnak 134.
Konstituirajuóu sjednicu Vijeóa roditelja vodi ravnatelj Skole do izbora predsjednika
Vrjeóa roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeóa roditelja

Õlanak 135.
Nakon ðto se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeóa loditelja pristupa
se javnom glasovanju.
Za predsjednika Vijeóa roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveói broj glasova
nazoönih ðlanova.
Nakon ðto je izabran predsjednik Vijeóa roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeóa
roditelja na isti naðin.

Ovlasti Vijeóa roditelja
Clanak 136.

Vijeóe roditelja raspravlja o pitanjima znaöajnim zaäivoti rad Skole te:
- daje mi5ljenje o prijedlogu ðkolskog kurikuluma, godi5njeg plana i programa

rada Skole
- raspravlja o izvjeÈóima ravnatelja o realizaciji ðkolskog kurikuluma,

godiõnjeg plana i programa rada Skole
- razmatra prituZbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
- imenuje i razrjeðuje jednog ðlana Skolskog odboraiz reda roditelja koji nije

radnik Skole
- glasuje o kandidatu zaravnatelja Skole i dostavlja pisani zakljuðak Skolskom

odboru
- predlaäe mjere zaunapredivanje odgojno obrazovnog rada
- raspravlja o prijedlogu Etiðkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno -

obrazovne djelatnosti i Kuónog reda
- daje miÈljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija,

Sportskih i kulturnih sadrZaja ðkole
- daje miðljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljðanjem uvjeta rada

u Skoli
- daje miðljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti uðeniðkih

zadruga te sudjelovanjem uðenika u njihovu radu
- daje mi5ljenje i prrjedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim poloZajem

uðenika i pruZanjem odgovarajuóe pomoói.

Õhnak 137.
Ravnatelj Skole duäanje u najkraóem moguóem roku izvijestiti Vijeóe roditelja o svim
pitanjima od opógg znaöajaza Skolu.
Ravnatelj ðkole, Skolski odbor i osnivað duLni su u okviru svoje nadleZnosti razmotriti
prijedloge Vijeóa roditelja i o tome ga izvijestiti.
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Sjednice Vijeóa roditelja

ðlanak 138.
Sjednice Vijeóa roditelja odräavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik
Vijeóa roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeóa roditelja privremeno
sprijeðen u obavljanju poslova predsjedavajuóeg.

Prijedlog za sazivarye sjednice moi.e dati svaki ðlan Vijeóa roditelja, a predsjednik je
obvezan sazvati sjednicu ako to zatraLi 1/3 ðlanova tijela ili ravnatelj Skole.

Clanak 139.
Sjednice Vijeóa roditelja mogu se odrZavati ako je na sjednici nazoöna natpoloviðna
veóina svih ðlanova.
Vijeóe roditelja odluðuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama
odnosno odredbama ovog statuta odredeno drukðije.
Odluke Vijeóa roditelja pravovaljane su ako je za njrh glasovala natpoloviðna veóina
nazoðnih na sjednici.
O tijeku sjednice Vijeóa roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a moäe se i tonski snimati prema odluci Vijeóa
roditelja,
Zapisnik vodi ðlan Vijeóa roditelja kojeg odredi predsjednik.

lapisnik sa sjednice Vijeóa roditelja dostavlja se ravnatelju i pohranjuje u tajniðtvo
Skole na ðuvanje.
Prema potrebi o zakljuðcima donesenim na sjednici Vijeóa roditelja mogu se izvijestiti
uðitelji i struðni suradnici putem oglasne ploðe Skole te roditelji i osnivað.

X[I. SINDIKAT, RADNIðKO VIJEÓE I SKUP RADNIKA

Sindikat
ðlanak 140.

Utemeljenje sindikata, Skoü je slobodno.
Skola óe osigurati sindikatu prostor, sredstva zarad i druge uvjete u skladu sa zakonom,
provedbenim propisima, opóim aktima Skole, I(olektivnim ugovorima i sporazumima
koje je sklopila.

Radniõko vijeóe

Clanak 141.
U St<oti radnici mogu utemeljiti radniðko vijeóe sukladno odredbama Zakona o radu i
Pravilniku koji propisuje postupak provodenj a izbora za radnléko vijeóe.
Ako u Skoli nije utemeljeno radniðko vijeóe sindikalni povjerenik moZe preuzeti
funkciju radniðkog vijeóa o ðemu je duäanpisano izvijestiti ravnatelja,
Ako u Skoli djeluje viðe sindikata, oni se mogu medusobno sporazumjeti o sindikalnom
povjereniku, odnosno povjerenicima koji óe imati prava i obveze radniðkog vijeóa, a o
preuzimanju funkcije radniðkog vijeóa duäni su oðitovati se pisanim putem ravnatelju
Skole.
Ako sindikati ne postignu sporazum o tome koji óe sindikat preuzeti funkciju radniðkog
vijeóa, provest óe se izbori za radnióko vijeóe u skladu s odredbama Zakona o radu te
Pravilnika iz stavka 1. ovoga ðlanka.



PRIJEDLOG STATUTA

Skup radnika

ðlanak 142.
Skup radnika ðine svi radnici 5ko1e.
Skup radnika dvaput godiðnje saziva radniðko vijeóe uz prethodno savjetovanje s

ravnateljem.
Ako radniðko vijeóe ne sazove skup radnika prema stavku 1. ovoga ðlanka, skup radnika
dui,an je sazvati ravnatelj Skole.
Skup (zbor) radnika obvezno se saziva i u postupku imenovanja ravnatelja Skole u roku
od osam dana od sjednice Skolskog odbora na kojoj je provedeno vrednovanje i
rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata.
O pitanjima iz svoje nadleZnosti skup radnika odluðuje veóinom glasova nazoönih
radnika javnim glasovanjem, osim kada je zakonom odnosno odredbama ovog statuta
odredeno drukðije.

XIV. JAVNOST RADA

Clanak 143.
Rad Skole i tijela Skola je javan.

Javnost rada ostvaruje se osobito
- redovitim izvjeðóivanjem radnika, uðenika Skole i roditelja
- podno5enjem izvjeðóa ovlaðtenim upravnim tijelima i osnivaðu
- podnoðenjem financijskih izvje5óa
- priopóenjima o odräavanju sjednica tijela upravljanja i struðnih tijela
- objavljivanjem opóih akatai uvjeta poslovanja.

Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Obvezajavnosti rada Skole provodi se u skladu s odredbamaZakona o pravu na pristup
informacijama iZakona o zaðtiti osobnih podataka.

XV. POSLOVNA TAJNA
Clanak 144.

Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
- osobni podaci u skladu s vaZeóim zakonskim odredbama
- podaci o uðenicima socijalno-moralne naravi
- podaci utvrdeni u postupku zaitite dostojanstva radnika
- podaci koji su kao poslovnatajna odredeni zakonom i drugim propisima.

ðlanak 145.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, duZni su ðuvati svi radnici Skole,
bez obzira na koji su naðin saznali zate podatke ili isprave.
Obvezaðuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka radau St oti.
Clanovi Skolskog odbora duZni su ðuvati sve podatke koje su saznali u obavljanju
poslova ðlanova Skolskog odbora.
Svi radnici Skole te ðlanovi Skolskog odbora i Vijeóa roditelja potpisuju izjavu o
povjerljivosti u skladu s propisima kojima je propisano podruðje za5tite osobnih
podataka.
Obveza ðuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom postupku.
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XVI. ZASTITA OKOLISA
Clanak 146.

Radnici Skole trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za óuvanje i razvoj prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti ðovjekova okoliSa te spreðavati i otklanjati Stetne posljedice
koje zagadivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi naðin ugroi,avaju te vrijednosti
ili dovode u opasnost Zivot ili zdravlje ljudi.
Zaétita ðovjekova okoliða razumijeva zajedniðko djelovanje radnika Skole, uðenika i
grad.anana ðijem podruðju Skola djeluje.
Uðitelji su duZni pouðavati uöenike o ðuvanju i zaðtiti ðovjekova okoliða.

XVil. IMO\TINA SXOT,N T

FINANCIJSKO POSLOVANJB

Imovina Sxote
ðlanak 147.

Imovinu Skole ðine nekretnine, pokretnine, potrativaryai novac.
O imovini Skole duZni su se skrbiti svi radnici Skole.

ðlanak 148.
Za obavljanje djelatnosti Èkola osigurava sredstva iz drLavnog proraðuna, proraðuna
grada odnosno Lupan4e, roditelja uðenika, stjecanjem vlastitih prihoda u skladu s

propisima te donacija .

Sredstva za obavljanje djelatnosti rasporeduju se financijskim planom.
U svezi s fïnancijskim poslovanjem Skole ravnatelj je ovlaSten i odgovoran.

- za zakonitost, uðinkovitost, svrhovitost i za ekonomiðno raspolaganje
proraðunskim sredstvima

- za planiranje i izvriavanje dijela proraðuna
- za ustroj te zakonito i pravilno vodenje proraðunskog raðunovodstva
- ispunjavanja i drugih obveza u skladu s propisima.

Financijski plan, godiSnji i polugodi5nji obraõun

ðtanak 149.
Financiiski plan, godi5nji i polugodiðnji obraöun financijskog plana za proteklu godinu
donosi Skolski odbor.
Godi5nji i polugodiõnji obraðun iz stavka 1. ovoga ðlanka te ostala financijska izvje5óa
ravnatelj je duäan pravodobno dostaviti nadleZnim tijelima.

Clanak 150.
Ako Skola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu óe dobit uporabiti za obavljarye
i razvoj svoje djelatnosti u skladu s osnivaðkim aktom.

XV[I. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Clanak 151.
St otst i odbor, Uðiteljsko vijeóe, Razredno vijeóe, Vijeóe roditelja i druga tijela Skole
rade na sjednicama koje se odriavalu prema potrebi i u skladu s propisima i godiõnjim
planom i programomrada Skole.
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xD(. oPór r PoJEDTNACNT AKTr Sroln,
pEDAGoSx,t ooxuMENTACTJE r EvIDENCTJA

Opói akti

Pored statuta Skola ima ove opóe akte
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaðtiti na radu
Pravilnik o zaititi od poZara
Kuóni red
Poslovnik o radu Skolskih vijeóa
Pravilnik o za5titi osobnih podataka
Pravilnik o za5titi i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik radu Skolske knjiZnice
Pravilnik o postupku zapoðljavanja te procjeni i vredonvanju kandidata za
zapoðljavanje
Etiðki kodeks nep o srednih no sitelj a odgoj no-ob r azovne dj el atno sti
Pravilnik o promicanju spoznaja o Stetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o organizacrji rada i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova i druge opóe akte sukladno
zakonskim odredbama

ðlanak 153.
Opói akti objavljuju se na oglasnoj ploði Skole
Opói akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploði, ako
pojedinim opóim aktom nije odreden kraói rok njegova stupanja na snagu.

Opói akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao
dan poðetka primjene odreden neki kasniji dan.

Clanak 154.
Opói akti objavljuju se na mreZnim stranicama Skole.
Inicijatir,u za donoðenje opóih akata, njihovih izmjena i dopuna moLe dati svaki ðlan
Skolskog odbora.

Pojedinaðni akti

Clanak 155.
Pojedinaðne akte kojima se odluðuje o pojedinim pravima i obvezama uðenika i radnika
donose kolegijalna tijela i ravnatelj.
Pojedinaðni akti stupaju na snagu i izvr5avaju se nakon donoðenja, osim ako provodenje
tth akata nije uvjetovano izvr5nosti odnosno pravomoónosti akta, nastupom odredene
ðinjenice ili istekom odredenog roka.

Pedagolka dokumentacija i evidencije

ðhnak 156.
Skola je obvezna voditi pedagoðku dokumentacrju i propisane evidencije sukladno
zakonskim odredbama i provedbenim propisima kojima se ureduje djelatnost
osnovnoðkolskog odgoja i obrazovanja.

ðhnak 152.
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XX. NADZOR

Nadzor nad zakonitosti rada i opóih akata

ðlanak 157.
Nadzor nad zakonitosti rada i opóih akata Skole obavlja nadleZno tijelo u skladu sa

zakonskim odredbama,

Inspekcijski nadzor
Clanak 158.

Inspekcijski nadzoru Skoli obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom

Nadzor nad struðnih radom
Clanak 159.

Nadzor nad struðnim radom Skole obavljaju tijela odredena zakonom odnosno drugim
propisima.

Financijski nadzor
Clanak 160.

Financijski nadzor i kontrolu financijskog poslovanja obavlja Ministarstvo, osnivað i
druge nadleZne institucije i sluåbe u skladu sa zakonskim odredbama.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

ðhnak 161.

Opói akti Skole trebaju biti uskladeni s odredbama ovog statuta.

ðhnak 162.
Ovaj statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploði Skole.
Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje vaäiti statut Skole od T.svibnj a 2015., Odluka
o izmjenama i dopunama Statuta od 19. studenog 2015. i Odluka o izmjenama i
dopunama Stauta od 9.oåujka 2017 .godine.

Predsj odbora:

Boris

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploði Skole stupio je na snagu
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