Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,
152/14.) ,Školski odbor Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, na
sjednici održanoj 1.11.2015. godine uz prethodnu suglasnost Zagrebačke županije
KLASA:022-01/15-02/46, URBROJ:238/1-03-15-05 od 15. listopada 2015. 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. godine, KLASA:003-08/11-02/04,
URBROJ:238/15-42-12-01 od 12.09.2012. godine i KLASA:003-08/14-02/02,
URBROJ:238/15-42-14-01 od 07.02.2014. godine u članku 11. stavku 3. riječi „do
15 rujna“ zamjenjuju se riječima „do 30 rujna“.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„(6) Školski kurikulum i godišnji plan i program rada Škola je obavezna
elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu do 5. listopada tekuće godine te objaviti
na web stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. „
Članak 2.
U članku 25. stavku 2. iza riječi „najmanje“, riječ „ 30 dana“ zamjenjuje se riječju
„15“ dana.
Članak 3.
Podnaslov iza članka 85. mijenja se i glasi: „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“
Članak 4.
Podnaslov iza članka 86. mijenja se i glasi: „ UVJETI ZA RAVNATELJA“
Članak 5.
Članak 87. mijenja se i glasi:
„(1) Ravnatelj škole može biti osoba koja:
1. ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova učitelja ili
stručnog suradnika u školi, a koji može biti sveučilišni diplomski
studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
specijalistički diplomski stručni studij ili stručni studij za učitelje
kojim se stječe 240 ECTS bodova
2. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje nije
pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela
iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim
ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave
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nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama
4. koja ima licenciju za rad ravnatelja
(2) Osoba koja nema završen studij iz stavka 1. točka 1. ovoga članka može biti
izabrana za ravnatelja ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obnaša
dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, ako ima višu ili
visoku stručnu spremu potrebnu za učitelja ili visoku stručnu spremu potrebnu
za stručnog suradnika osnovne škole i ako ima najmanje pet (5) godina radnog
iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.“
Članak 6.
U članku 87.a stavku 2. tekst:„učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i radničkom vijeću“
zamjenjuje se tekstom: „ravnatelju kao predsjedniku učiteljskog vijeća, predsjedniku
vijeća roditelja i radničkom vijeću, odnosno sazivatelju skupa radnika.“
Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„(3) Školski odbor može odlučiti da kandidate za ravnatelja koji ispunjavaju potrebne
uvjete pozove na razgovor.“
Članak 7.
Podnaslov iza članka 87. a mijenja se i glasi: „SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA I
SKUPA RADNIKA“
Članak 8.
Članak 87. b mijenja se i glasi:
„Nakon primitka prijava na natječaj za ravnatelja i drugih važnih isprava o
kandidatima za ravnatelja predsjedavatelji vijeća i skupa radnika iz članka 87. a
stavka 2. ovoga statuta:
-

sazivaju sjednicu vijeća odnosno skup radnika
predsjedavaju sjednicom odnosno skupom radnika
utvrđuju broj nazočnih na sjednici vijeća odnosno skupu radnika
osiguravaju izradu odgovarajućeg broja glasačkih listića i glasačkih
kutija
neposredno uručuju, uz evidenciju, glasački listić pojedinom glasaču
osiguravaju neometanost i tajnost glasovanja.“

Članak 9.
Podnaslov iza članka 87. b mijenja se i glasi : „GLASOVANJE“
Članak 10.
Članak 87. c mijenja se i glasi:
„(1) Na početku sjednice vijeća odnosno skupa radnika predsjedatelj treba
iznijeti podatke o kandidatima za ravnatelja i omogućiti nazočnima raspravu.
(2) Nakon možebitne rasprave pristupa se glasovanju.
(3) Glasovati imaju pravo svi članovi vijeća nazočni na sjednici i svi radnici
škole nazočni na skupu radnika.
(4) Glasovanje je tajno. Glasovanje se provodi u posebnoj prostoriji
ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću kutiju.
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Članak 11.
Iza članka 87. c dodaje se podnaslov „GLASAČKI LISTIĆ“ i novi
članak 87. d koji glasi:
„ (1) Na glasačkom listiću kandidati za ravnatelja označavaju se abecednim
redom.
(2) Na glasačkom listiću glasač zaokružuje redni broj ispred imena
pojedinog kandidata. Ako je samo jedan kandidat za ravnatelja na
glasačkom listiću označava se glasovanje „ZA“ ili „PROTIV“ toga
kandidata.“
Članak 12.
Iza članka 87.d dodaje se podnaslov „ PREBROJAVANJE GLASOVA“ i novi
članak 87. e koji glasi:
„ (1) Nakon završenog glasovanja predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno
skupa radnika javno prebrojava glasove.
(2) Svaki član vijeća odnosno skupa radnika može neposredno promatrati
prebrojavanje glasova.
(3) Nakon prebrojavanja glasova predsjedavatelj sjednice vijeća, odnosno
skupa radnika javno priopćuje nazočnima rezultate glasovanja.“
Članak 13.
Iza članka 87. e dodaje se podnaslov „PISANI ZAKLJUČAK“ i novi
članak 87. f koji glasi:
„ (1) Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi
pisani zaključak o stajalištu vijeća, odnosno skupa radnika.
(2) Zaključkom se:
- utvrđuje broj glasova koje je dobio pojedini kandidat za ravnatelja
- obvezuju članovi-predstavnici vijeća i radnika u školskom odboru da
glasuju kod izbora ravnatelja prema stajalištu vijeća, odnosno skupa
radnika
(3) Zaključak potpisuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa
radnika.“
Članak 14.
Iza članka 87. f dodaje se podnaslov „ IZJEDNAČENOST GLASOVANJA“ i novi
članak 87. g koji glasi:
„Ako su dva ili više kandidata za ravnatelja dobili isti broj glasova članovi
vijeća odnosno skup radnika mogu:
-

ovlastiti svoje predstavnike u školskom odboru da na sjednici školskog
odbora glasuju samostalno za izbor ravnatelja
ponoviti glasovanje između svih kandidata dok ne bude izabran
kandidat s najvećim brojem glasova.
odustati od daljega licitiranja.“
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Članak 15.
Iza članka 87. g dodaje se podnaslov „ROKOVI DONOŠENJA STAJALIŠTA I
DOSTAVE ZAKLJUČKA“ i novi
članak 87. h koji glasi:
„(1) Učiteljsko vijeće i vijeće roditelja dužni su održati sjednicu, odnosno
radnički vijećnik sazvati skup radnika o stajalištima glede pojedinog
kandidata za ravnatelja u roku do osam dana od dana primitka prijave
iz članka 87. b. ovoga statuta.
(2)
Predsjedavatelj sjednice učiteljskog vijeća i vijeća roditelja, odnosno
predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz
članka 87 f. ovoga statuta predsjedniku školskog odbora idući dan
nakon održane sjednice, odnosno skupa radnika.“
Članak 16.
U članku 90. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:
„(6) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti vršitelja dužnosti ravnatelja i za
vršitelja dužnosti ravnatelja imenovati drugog učitelja ili stručnog suradnika.
(7) Sa vršiteljem dužnosti ravnatelja predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o
radu na određeno vrijeme.“
Članak 17.
U članku 94. a stavku 1. točki 5. riječi „opće nesposobnosti za rad“ zamjenjuju se
riječima „potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.“
Članak 18.
Podnaslov iza članka 94 a . mijenja se i glasi: NADZOR NAD RADOM ŠKOLSKIH
TIJELA
Članak 19.
U članku 97. stavci 2 i 3. mijenjaju se i glase:
„(2) Tajnik škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne
struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka
ravnatelj može za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski stručni
studij upravne struke.“
(3) Tajnik obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno tehničkim i pomoćni poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
(„Narodne novine“ broj 41/14.).“

Članak 20.
U članku 99. stavku 2. iza alineje 10. dodaju se nove alineje 11. , 12. ,13., i 14.. koje
glase:
„-zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u
Republici Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik“
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„-utvrđuje, uz suglasnost ureda državne uprave i roditelja učenika o uvjetima i načinu
pohađanja stranog jezika u drugoj školi“
„-određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči škole
„-utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju
ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta“
Dosadašnja alineja 11. postaje alineja 15.
Članak 21.
U članku 103. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
„(4) U svakodnevnom radu i ponašanju učitelji i stručni suradnici dužni su poštivati
etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
(5) Etički kodeks iz stavka 3. ovoga članka donosi školski odbor nakon provedene
rasprave na učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.”
Članak 22.
Članak 112. mijenja se i glasi:
„Učeniku koji odlazi iz Škole zbog prelaska u drugu školu, Škola izdaje prijepis
ocjena, ispisuje učenika u roku do sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu
učenika u drugu Školu i u matičnoj knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u
Školi.“
Članak 23.
Članak 118. mijenja se i glasi:
(1) „Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom
učenika iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku do dva dana
od dana završetka nastavne godine podnijeti pisani zahtjev učiteljskom
vijeću za polaganjem ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se najkasnije u roku do
dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
(3) Roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan učenikovom ocjenom iz
vladanja može u roku do dva dana podnijeti pisani zahtjev učiteljskom
vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz
vladanja je konačna.”
Članak 24.
U članku 123. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„(3) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključene ocjene protiv koje je
podnesen zahtjev za polaganje ispita.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 25.
Članak 124. mijenja se i glasi :
„ (1) Ako je povjerenstvo kod ocjene nedovoljan (1) na ispitu utvrdilo prolaznu
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ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo učeniku ocjenu nedovoljan (1), a
učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna
predmeta, upućuje se na zakonski dopunski rad.“

Članak 26.
U članku 127. stavku 1. riječi „ima pravo polagati popravni ispit“ zamjenjuju se
riječima „a kojem nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se
na polaganje popravnog ispita.”
Članak 27.
U članku 128. stavak 1. mijenja se i glasi: „Popravni ispiti održavaju se najkasnije do
25. kolovoza tekuće godine.“
Stavak 2. briše se.
Članak 28.
Podnaslov iza članka 128. mijenja se i glasi : POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA“
Članak 29.
U članku 129. stavak 3. briše se.
Članak 30.
U članku 166. stavku 1. podstavak 5. iza riječi „kućnog reda“ dodaju se riječi „i
Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno- obrazovne djelatnosti.“
Članak 31.
U članku 179. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„(3) Obveza javnosti rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama(„Narodne novine“ broj 25/13) i Zakona o zaštiti osobnih
podataka („Narodne novine“ broj 103/03.,118/06.,41/08.,130/11. i 106/12.).“
Članak 32.
Članak 202 mijenja se i glasi:
„Članak 87. stavak 1. točka 4. ovoga Statuta primjenjuje se od 1. siječnja 2017.“
„Članci od 143. do 161. primjenjuju se do stupanja na snagu Pravilnika o kriterijima
za izricanje pedagoških mjera iz članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o odgoju u obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 152/14.).“

Članak 33.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana
objave na oglasnoj ploči Škole.
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KLASA:003-05/15-01/04
URBROJ:238/15-42-15-01
Krašić, 10.11.2015.
Predsjednica Školskog odbora:
Vesna Zorić

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Škole
dana 10.11.2015. godine, a stupila je na snagu 18.11.2015. godine.

Ravnateljica:
Helena Beketić, prof.
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