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 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., 126/12. 

(pročišćeni tekst) i 94/13.)) i članka 37. Statuta Srednje škole Vrbovec, Školski odbor Srednje 

škole Vrbovec uz prethodnu suglasnost Zagrebačke županije, KLASA: 022-01/14-02/14 

URBROJ: 238/1-03-14-16 od 25. ožujka 2014. godine,  na sjednici održanoj 22. travnja 2014. 

godine, donio je 

 

 

 ODLUKU  O 

IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  STATUTA 

SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC  

 
Članak 1. 

U  Statutu Srednje škole Vrbovec (u daljnjem tekstu: Škola)   KLASA:022-03/08-01/17 

URBROJ: 238/01-02-08-41 od 30.10.2008.  i KLASA: 021-04/11-01/05 URBROJ: 238/1-01-

11-72 od 20.travnja 2011.godine (u daljnjem tekstu: Statut) članak 24.mijenja se i glasi:  

1. Školom upravlja Školski odbor, 

2. Školski odbor  ima sedam članova. 

Članove školskog odbora imenuje i razrješava: 

- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika; 

- Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole; 

- Osnivač, tri člana samostalno; 

- Radničko vijeće, jednog člana prema odredbama Zakona o radu i propisima kojima je 

ureĎen izbor Radničkog vijeća koje ima samo jednog člana. 

                                                                

                                                                   Članak 2. 

 Iza članka 24. mijenja se podnaslov i sad glasi: MJESTO I VRIJEME IMENOVANJA 

ČLANOVA 

                                                                    Članak 3. 

Članak 25. Stavak 1.mijenja se i glasi: „Imenovanje za članove Školskog odbora iz reda 

nastavnika i stručnih suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća, a imenovanje za 

člana školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.“ 

                                                                   Članak 4. 
Članak 29.  mijenja se i glasi: „Obavijest o imenovanim članovima Školskog odbora iz reda 

Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja ravnatelj dostavlja Osnivaču“. 

 

              Članak 5. 

Članak 34. stavak 2. mijenja se i glasi: Razrješenje člana Školskog odbora  pokreće Školski 

odbor, prosvjetni inspektor ili Tijelo koje ga je imenovalo za člana Školskog odbora . 

Stavak 3. mijenja se i glasi:“O razrješenju člana Školskog odbora  iz članka 24. stavka 2. 

ovoga statuta odlučuje Tijelo koje ga je imenovalo. Dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Ured državne uprave. 

       

                                                                      Članak 6. 

U  članku 38. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20. travnja 2011.godine 

postao članak 37. u točki 10. briše se tekst:“ prijedlog financijskog plana“.  
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                                                                   Članak 7. 

U članku 74. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 73. stavak 4. dodaje se rečenica koja glasi: „Kada se odlučuje o izboru 

kandidata za ravnatelja glasovanje se ne ponavlja“. 

 

             Članak 8. 

U članku 85. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20. travnja 2011.godine 

postao članak 84. stavku 2., riječ „poslovni“ zamjenjuje se riječju „poslovodni“. 

 

       

                                                                    Članak 9. 

Iza članka 86. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 85. dodaje se novi  podnaslov„RAZMATRANJE PRIJAVA I 

DOSTAVLJANJE ŠKOLSKIM VIJEĆIMA“  i novi članak 85.a koji glasi: 

 

„Članak 85.a. 

 (1) Nakon završetka natječajnog roka Školski odbor razmatra prijave kandidata  

 prijavljenih na natječaj za ravnatelja i utvrĎuje 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, te ih predsjednik Školskog odbora neposredno ili  

 posredno dostavlja Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Radničkom vijeću. 

 (3) Nastavničko 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. 

(4) Prijedlog zaključka iz stavka 3. ovoga članka oblikuje predsjedavatelj sjednice 

vijeća odnosno skupa radnika. 

 (5) Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika o prijedlogu zaključka iz stavka 

 4. ovoga članka odlučuju tajnim glasovanjem u skladu s člankom 190. stavkom 4. 

 ovoga Statuta. 

(6) Nastavničko 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. 

(7) Predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja, odnosno 

predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz stavka  3. ovoga 

članka  predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane sjednice, odnosno 

skupa radnika.“ 

Članak 10. 

Članak 88. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20. travnja 2011.godine 

postao članak 87. mijenja se i glasi: 

„(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i 

skupa radnika glede pojedinog kandidata Školski odbor obavlja  izbor ravnatelja 

izmeĎu kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za koje je utvrdio da 

ispunjavanju propisane uvjete.  

(2) U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova 

Nastavničkog  vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća na  sjednicama su obvezni 

zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor. 

(3) Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti, 

obrazovanja i sporta za dobivanje suglasnosti. Kada Škola dobije suglasnost za 
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izabranog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti, Školski 

odbor u roku do 15 dana donosi odluku o imenovanju ravnatelja.  

(4) Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem u 

skladu s člankom 73. ovoga Statuta, koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta 

od 20.travnja 2011.godine postao članak 72. 

(5) O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve 

sudionike natječaja.“ 

         
 Članak 11. 

U članku 89. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 88. dodaje se stavak 3. koji glasi: “Ravnatelji školskih ustanova kojima prestaje 

ugovor o radu sukladno članku 130.a točki 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  ili sukladno članku 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 92/10.), a koji su u trenutku prestanka 

ugovora o radu nezaposleni i nisu navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, 

imaju pravo biti prijavljeni uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji koji vodi  evidenciju 

o radnicima za kojima je prestala potreba, za vrijeme dok ispunjavaju uvjete za zapošljavanje 

propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi“. 

 

            Članak 12. 

U članku 91. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20. travnja 2011.godine 

postao članak 90. točka 2. brišu se riječi „prijedlog financijskog plana“, a točka 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 od 15 dana“. 

 

Članak 13. 

U članku 99. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 98. stavka 2.dodaje se nova alineja koja glasi: „ Donosi stajalište u postupku 

izbora i imenovanja ravnatelja“.  

 

Članak 14. 

U članku 104. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 103. dodaje se stavak 1.koji glasi: (1) „Radni odnos zasniva se na temelju 

natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole“. Dosadašnji stavci 1. i 2. 

postaju stavci 2. i 3. 

 

Članak 15. 

Iza članka 111. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 110. mijenja  se podnaslov  „PRIJELAZ UČENIKA“ i glasi: „ PROMJENA 

PROGRAMA“ 

Članak 16. 

Iza članka 111.koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20.travnja 2011.godine 

postao članak 110. i novog članka 110.a dodaje se novi podnaslov „NASTAVAK  I  

PREKID OBRAZOVANJA“ i novi članak 110.b koji glasi: 

 

„Članak 110.b 

(1) Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu, ima pravo steći srednju školsku ili 

stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita. 
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(2) Učenik iz stavka 1.ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u 

trajanju od tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog 

programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika. 

 (3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, 

 odnosno dopunskih  ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrĎuje Nastavničko  

 vijeće. 

(4) Učenik prelazi iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program     

najkasnije do 31.ožujka tekuće školske godine. 

(5) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od 

sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu. 

(6) Iznimno  od stavka 1. ovoga članka, ako se učenik preseli iz jednog mjesta u 

drugo, škola koja ostvaruje isti obrazovni program u drugome mjestu dužna je upisati 

učenika i nakon 31.ožujka tekuće školske godine. 

(7) Ako učenik prekine obrazovanje u Školi, može se ponovo upisati u Školu ako 

prekid obrazovanja nije bio dulji od dvije školske godine. 

  (8) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 7. ovoga članka 

 odlučuje Nastavničko vijeće. 

(9) Kada se učenik ispiše iz Škole prije završetka školske godine i ne stekne  razrednu 

svjedodžbu, može u idućoj školskoj godini drugi put upisati isti razred u istom ili 

drugom obrazovnom programu. 

 (10) Ako učenik iz stavka 5. ovog članka upisuje drugi obrazovni program, dužan je  

 položiti razlikovne ili dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće.“ 

 

 

Članak 17. 

Članak 112. koji je  Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20 travnja 2011.godine 

postao članak 111. mijenja se i glasi:  

„Učeniku prestaje status u Školi: 

-na kraju školske godine u kojoj je završio obrazovanje; 

-godinu dana nakon  završetka zadnjeg razreda upisanog obrazovnog programa; 

-kada se ispiše iz Škole; 

-kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonima ne upiše idući razred; 

- ako nakon izvršene pedagoške mjere isključenja iz škole ne položi razredni ispit; 

„Učeniku koji je završio zadnji razred upisanog obrazovnog programa, ali nije položio 

državnu maturu, odnosno nije izradio  i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje 

godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanog 

obrazovnog programa.“ 

 

Članak 18. 

U članku 116. koji je  Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20 travnja 2011.godine 

postao članak 115. stavku 2. riječi „polugodišta i“ brišu se. 

 

Članak 19. 

U članku 117. koji je  Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20 travnja 2011.godine 

postao članak 116. stavak 1. briše se. 

Dosadašnji stavak  2. postaje stavak 1. 
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                                                               Članak 20. 

Članak 147. koji je  Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 20. travnja 2011.godine 

postao članak 146. mijenja redoslijed i postaje članak 147., a članak koji je 148. a Odlukom o 

izmjenama i dopunama postao 147. postaje 146. 

 

            Članak 21. 

U članku 178.koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od travnja 2011.godine 

postao članak 177. dodaje se nova alineja, koja glasi: „Donosi stajalište  u postupku izbora i 

imenovanja ravnatelja“.  

                                                                    Članak 22. 
Članak 202. koji je Odlukom o izmjenama i dopunama  Statuta od 20.travnja 2011.g. postao 

članak 201. mijenja se i glasi:“ Članak 87.ovog Statuta koji je Odlukom o izmjenama i 

dopunama  postao članak 86. primjenjuje se do 31.12.2014.godine.  

  

             Članak 23. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Vrbovec stupa na snagu osmog 

dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

 

        Predsjednik Školskog odbora 

    Srednje škole Vrbovec 

 ________________________ 

                  

 

 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana 

23.04.2014.g. , a stupila je na snagu dana 30.04.2014 . 

 

KLASA: 012-04/14-01-3 

URBROJ: 238-32-61/2014 

Vrbovec, 23.04.2014. 

 

 

                                                                                     Ravnateljica: 

                                                                                 __________________ 

 

 

 

                                                                                                                      

                                      

                                                                                                                    PRIJEDLOG 

 


