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.,16/12.,86/12., 126/12. i 94/13.)
Školski odbor Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, na sjednici održanoj 07.
veljače 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Župana Zagrebačke županije, KLASA:02201/14-02/06, URBROJ: 238/1-03-14-06 od 04. veljače 2014. godine donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
Članak 1.
U Statutu Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, KLASA:003-05/0802/02,URBROJ:238/15-42-08-01 od 30.10.2008. godine, KLASA:003-08/11-02/01,
URBROJ:238/15-42-11-01 od 24.01.2011. i KLASA:003-08/11-02/04, URBROJ:238/1542-12-01 od 12.09.2012. članak 12. mijenja se i glasi:
„Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i
programom rada.”
Članak 2.
Članak 26. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Za člana školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.”
Članak 3.
U članku 38. stavku 1. iza alineje 22. dodaje se nova alineja 23. koja glasi:
„- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja”
Dosadašnja alineja 23. postaje alineja 24.
Članak 4.
Iza članka 87. dodaje se podnaslov RAZMATRANJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE
ŠKOLSKIM VIJEĆIMA i novi članak 87.a koji glasi:
„Članak 87.a
(1) Nakon završetka natječajnog roka školski odbor razmatra prijave kandidata
prijavljenih na natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne i
ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete za ravnatelja.
(2) Pravodobne prijave kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete, umnožavaju se u
potrebnom broju primjeraka i predsjednik školskog odbora ih neposredno ili
posredno dostavlja učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i radničkom vijeću.”
Članak 5.
Iza članka 87.a dodaje se podnaslov DONOŠENJE ZAKLJUČKA O STAJALIŠTU i novi
članak 87.b koji glasi:
„Članak 87.b
(1) Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja i skup radnika koji saziva radničko vijeće,
razmatraju prijave kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i donose
zaključak o svom stajalištu glede pojedinog kandidata.

(2) Prijedlog zaključka iz stavka 1. ovoga članka oblikuje predsjedavatelj sjednice
vijeća odnosno skupa radnika.
(3) Učiteljsko vijeće, vijeće roditelja i skup radnika o prijedlogu zaključka iz stavka 2.
ovoga članka odlučuju tajnim glasovanjem u skladu s člankom 191. stavkom 4.
ovoga Statuta.”
Članak 6.
Iza članka 87.b dodaje se podnaslov ROKOVI DONOŠENJA STAJALIŠTA I DOSTAVE
ZAKLJUČKA i novi članak 87.c koji glasi:
„Članak 87.c
(1) Učiteljsko vijeće i vijeće roditelja dužni su održati sjednicu, odnosno radničko
vijeće sazvati skup radnika o zauzimanju stajališta glede pojedinog kandidata za
ravnatelja u roku do osam dana od dana dostavljene prijave iz članka 87.a ovoga
statuta.
(2) Predsjedavatelj sjednice učiteljskog vijeća i vijeća roditelja, odnosno
predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz članka 87.b
ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan nakon održane sjednice,
odnosno skupa radnika. ”
Članak 7.
Podnaslov ispred članka 88. i članak 88. mijenjaju se i glase:
„IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
Članak 88.
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu učiteljskog vijeća, vijeća roditelja i skupa
radnika glede pojedinog kandidata školski odbor obavlja izbor ravnatelja između
kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za koje je utvrdio da ispunjavanju
propisane uvjete. Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev
ministru znanosti, obrazovanja i sporta za dobivanje suglasnosti. Kada Škola
dobije suglasnost za izabranog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje
suglasnosti, školski odbor u roku do 15 dana donosi odluku o imenovanju
ravnatelja.
(2) Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem u
skladu s člankom 73. stavkom 3. ovoga statuta.
(3) O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve
sudionike natječaja.”

Članak 8.
U članku 91. alineja 21. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora,
a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno
zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana „
Članak 9.
U članku 99. stavku 2. iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10. koja glasi:
„- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole.“

Dosadašnja alineja 10. postaje alineja 11.
Članak 10.
U članku 106. stavku 3. iza riječi skrbnika brišu se riječi: „ , a prema prijedlogu stručnog
povjerenstva i „ i dodaje se riječ : „ sukladno „ .
Članak 11.
Podnaslov ispred članka 110. i članak 110. mijenjaju se i glase:
„ PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE ISPRAVE RADI NASTAVKA
OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Članak 110.
(1) Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti
obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi
nastavka obrazovanja.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je
za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti
obrazloženi i dopušteni zahtjev.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je
podnositelj dostavio:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez
državljanstva.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku”.
Članak 12.
Iza članka 110. dodaje se podnaslov: „DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU
EKVIVALENCIJE I UPISA U ŠKOLU i članak 110.a koji glasi:
Članak 110.a
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja u
Školi odlučuje učiteljsko vijeće rješenjem.
(2) Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje
ispitnog postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za
odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
(3)Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka učiteljsko vijeće može zahtjev odbiti ili
utvrditi ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja
u Školi i upis u odgovarajući razred. ”
Članak 13.
U članku 116. stavku 2. brišu se riječi :„polugodišta i”.
Članak 14.
U članku 117. stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 15.
U članku 178. iz alineje 7. dodaje se nova alineja 8. i 9. koja glasi:
„ – predlaže svog predstavnika u Školski odbor
- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole ”
Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 10.
Članak 16.
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: 003-08/14-02/
URBROJ:238-15/42-14-01
Krašić , 07.02.2014.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči škole
07.02.2014. godine i stupa na snagu 14.02.2014. godine.
Ravnateljica:
Sandra Šarić

