
 

 

 
            Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99. i 
35/08.) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.i 16/12. ) Školski odbor Osnovne škole  Rugvica uz 

prethodnu suglasnost Zagrebačke županije, KLASA: 021-04/12-01/04, URBROJ: 238/1-01-
12-78 od 02. srpnja 2012. godine, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2012. donosi  

 

 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Osnovne škole Rugvica KLASA: 003-05/08-01/06, URBROJ: 238/26-35-08-01 od 

31.10.2008. i KLASA: 602-02/11-12/01, URBROJ: 238/26-35-11-01 od 17. svibnja 2011. 

godine članak 28. mijenja se i glasi: 

„Članak 28. 

Školom upravlja Školski odbor. 

Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko 

vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i 

tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima 

samo jednog člana, a ostalih šest (6) članova imenuje i razrješuje : 

- učiteljsko vijeće dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika 

- vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,  

- osnivač tri (3) člana samostalno.“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 29. stavak 2. briše se. 

 

Članak 3. 

 

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „Izbor dva (2) člana Školskog odbora koje imenuje Učiteljsko vijeće iz reda učitelja i 

stručnih suradnika obavlja se na sjednici Učiteljskog vijeća tajnim glasovanjem.“ 

 

Članak 4. 

U članku 37. stavak 5. mijenja se i glasi: 

„Nakon što Učiteljsko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuje se 

koja će dva ( 2 ) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika Učiteljsko vijeće imenovati u 

Školski odbor.“  

Stavak 6. briše se. 

 

Članak 5. 

Članak 38. mijenja se i glasi: 

„Obavijest o imenovanim članovima školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika 

dostavlja se osnivaču.“ 

 



 

 

 

 

Članak 6. 

 

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„O izboru jednog ( 1 ) člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole odlučuju 

roditelji na sjednici Vijeća roditelja.“  

Stavak 5. mijenja se i glasi: 

„Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana Školskog odbora.“ 

Stavak 7. mijenja se i glasi: 

„Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će Vijeće roditelja imenovati 

u Školski odbor.“  

  

Članak 7. 

 

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Obavijest o imenovanom članu školskog odbora iz reda Vijeća roditelja dostavlja se 

osnivaču.“ 

 

Članak 8. 

 

Članak 42. mijenja se i glasi: 

„Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana 

nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.  

Najstariji član Školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora 

predsjednika.“ 

 

Članak 9. 

 

U članku 52. stavak 1. riječ „osnivač“ zamjenjuje se riječima „tijelo koje ga je imenovalo.“ 

Točke 9. i 10. brišu se. 

U stavku 2. riječ „predložilo“ zamjenjuje se riječju „imenovalo“, a riječi „ili osnivač“ brišu se. 

 

Članak 10. 

 

U članku 54. riječi „osnivač je dužan“ zamjenjuju se riječima „ Tijelo koje ga je imenovalo je 

dužno“ 

 

Članak 11. 

 

U članku 70. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Ako prigodom glasovanja potrebnu većinu ne dobije ni jedan kandidat raspisat će se novi 

natječaj.“ 

 

 

 

 

 



 

 

Članak 12. 

 

U članku 84. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.“ 

 

Članak 13. 

 

Članak 97. mijenja se i glasi: 

" U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članaka 95. i 96. ovoga statuta za koju je 

stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta potvrdilo da su sposobna 

započeti s osnovnim školovanjem u skladu s Pravilnikom o postupku utvrđivanja 

psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva («NN» br. 55/11). 

U prvi razred se na zahtjev roditelja i prijedlog stručnog povjerenstva može upisati i dijete  

koje do 31. ožujka  tekuće godine nema navršenih šest godina života ili odgoditi upis u prvi 

razred za jednu školsku godinu.“ 

 

Članak 14. 

 

Članak 98. mijenja se i glasi: 

„Dijete se može privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole kada dijete ima 

višestruke teškoće te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo na status roditelja 

njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja, steklo pravo na skrb 

izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili 

pravo na pomoć i njegu u kući , u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne 

pomoći.   

Učenika se može privremeno osloboditi školovanja i tijekom školovanja ako se promijene 

uvjeti iz stavka 1. ovog članka.“ 

 

Članak 15. 

 

U članku 99. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Redoviti upis učenika provodi jedno ili više upisnih povjerenstava u skladu s Pravilnikom 

navedenim u članku 97. ovog statuta.“ 

 

Članak 16. 

 

U članku 101. stavku 1. riječi „svjedodžbu prevodnicu“ zamjenjuju se riječima „prijepis 

ocjena“. 

 

Članak 17. 

 

U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Učenika stranca, azilanta ili hrvatskog državljanina koji je prekinuo školovanje u inozemstvu 

i koji želi nastaviti osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj, Škola će upisati u odgovarajući 

razred nakon utvrđivanja istovjetnosti svjedodžbe.“ 

 

 



 

Članak 18. 

 

U članku 119. stavku 2. riječi „učeničku knjižicu ili“ brišu se. 

 

Članak 19. 

 

Članak 124 mijenja se i glasi: 

„Prema učenicima se primjenjuju pedagoške mjere propisane zakonom i ovim statutom. 

Pri izricanju pedagoških mjera škola je dužna postupati sukladno odredbama Zakona o općem 

upravnom postupku («NN» br.47/09), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi te odredbama ovog Statuta.“ 

Članak 20. 

 

U članku 144. riječi „odnosno učeničku knjižicu“ brišu se, a iza riječi „svjedodžbu“ dodaju se 

riječi „te drugu javnu ispravu koja ne sadrži taj podatak.“ 
 

Članak 21. 

 

U članku 155. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Škola pisano izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika na kraju  

polugodišta putem izvješća o postignutom uspjehu na kraju prvog polugodišta te  svjedodžbe 

na kraju školske godine.“  

 

Članak 22. 

 

U članku 161. stavku 1. alineji 4. riječ „predlaže“  zamjenjuje se riječju „imenuje“. 

 

Članak 23. 

 

U članku 201. stavku 2. riječi „do 31.12.2011.“ zamjenjuju se riječima „do 31.12.2014.“. 

 

Članak 24. 

 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči  

škole. 

 

        Predsjednik Školskog odbora: 

 

        ________________________ 

         Davor Kovačić 

 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči  Škole 7. rujna 

2012. godine. 

 

         Ravnatelj: 

________________________ 

         Damir Luketić 

 

 


