Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr., 90/11. i 16/12., ) Školski odbor Osnovne
škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, na sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine, uz
prethodnu suglasnost Zagrebačke županije, KLASA:021-04/12-01/04, URBROJ: 238/1-0112-75 od 02. srpnja 2012. donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
Članak 1.
U Statutu Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, KLASA:003-05/08-02/02,
URBROJ:238/15-42-08-01
od
30.10.2008.
godine
i
KLASA:003-08/11-02/01,
URBROJ:238/15-42-11-1 od 24.01.2011. u članku 16. riječi „Ministarstvo zdravstva“
zamjenjuju se riječima „Ministarstvo nadležno za zdravstvo“.
Članak 2.
U članku 24.stavku 2. riječ „devet (9)“ i zamjenjuje riječju „sedam (7)“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Šest članova školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač tri člana samostalno.“
Članak 3.
Članak 28. mijenja se i glasi:
(1) „Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i
stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.“
(2) Kod tajnog glasovanja za kandidate izabrani su učitelji i stručni suradnici koji su
dobili najveći broj glasova nazočnih članova učiteljskog vijeća.
(3) O izboru jednog (1) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole
odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja javnim glasovanjem.“
(4) Kod javnog glasovanja za kandidate izabran je roditelj koji je prvi dobio većinu
glasova nazočnih članova Vijeća roditelja.
(5) Ako dva ili više kandidata za člana Školskog odbora dobiju isti najveći broj glasova ,
glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj
glasova“.
Podnaslov iza članka 28. mijenja se i glasi: „DOSTAVLJANJE POPISA IMENOVANIH
ČLANOVA“
Članak 4.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Izvod iz zapisnika sa sjednice učiteljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća roditelja
s popisom imenovanih članova školskog odbora dostavlja se ravnatelju i osnivaču“.
„ O imenovanim članovima Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika svi
radnici Škole izvješćuju se putem oglasne ploče škole “.

Članak 5.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:
1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru
2. ako mu kao učitelju odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi
3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi,
najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi
4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove
učitelja i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama
posebnih propisa
6. ako tijelo koje ga je predložilo u Školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u
Školskom odboru
7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne
ispunjava obveze odnosno obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom,
aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje Škole
8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član
Školskog odbora
Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika može dati
najmanje desetina članova Učiteljskog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana Školskog
odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje desetina članova Vijeća roditelja.“
Članak 6.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„Tijela upravnog i stručnog nadzora mogu predložiti Uredu države uprave u Zagrebačkoj
županiji raspuštanje Školskog odbora kada utvrde da Školski odbor ne obavlja poslove iz svog
djelokruga u skladu sa zakonom ili da poslove iz svog djelokruga obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.“
Članak 7.
U članku 38. alineji 10. brišu se riječi „prijedlog financijskog plana“.
Članak 8.
U članku 74. stavku 4. dodaje se nova rečenica koja glasi:
„Kada se odlučuje o izboru kandidata za ravnatelja glasovanje se ne ponavlja“.
Članak 9.
U članku 85. dodaje se stavak 3. koja glasi:
„(3) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove“.
Članak 10.
U članku 88. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Kada školski odbor ne dobije suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa za
izabranog kandidata, raspisat će novi natječaj za ravnatelja.“.

Članak 11.
U članku 91. alineji 2. brišu se riječi „prijedlog financijskog plana“.
Članak 12.
U članku 95. stavku 2. riječi „povjerenstvo Ministarstva , znanosti , obrazovanja i
športa“ zamjenjuju se riječju „ministar“.
Članak 13.
U članku 99. stavak 2. iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi :
„-imenuje i razrješuje dva (2) člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika .“
Dosadašnja alineja 9 . postaje alineja 10.
Članak 14.
U članku 101. stavku 2. alineji 4. iza riječi „svjedodžbe“ brišu se riječi „učeničke
knjižice“.
Članak 15.
U članku 106. stavku 3. iza riječi „života“ briše se točka i dodaju riječi „ili odgoditi upis u
prvi razred za jednu školsku godinu“.
.
Članak 16.
U članku 108. stavak 2. riječi „koje imenuje ravnatelj“ zamjenjuju se riječima „u skladu s
Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog
povjerenstva („NN“ br. 55/11)“ .
Članak 17.
U članku 111. točka 2. riječi „svjedodžbu prijelaznicu“ zamjenjuju se riječima „prijepis
ocjena“.
Članak 18.
U članku 117. točka 2. briše se.
U točki 3. koja postaje točka 2., riječ „petog“ zamjenjuje se riječju „prvog“.
Članak 19.
U članku 195. alineja 10. briše se.
Članak 20.
Članak 202. mijenja se i glasi:
„Članak 87. Statuta primjenjuje se do 31.12.2014. godine“.

.
Članak 21.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana
objave na oglasnoj ploči Škole.
Predsjednica Školskog odbora
Vesna Zorić
KLASA: 003-08/12-02/04
URBROJ:238-15/42-12-01
Krašić, 12. rujna 2012.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči škole
12.09.2012. i stupa na snagu 20.09.2012.

Ravnateljica:
Sandra Šarić

