
Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) 

Školski odbor Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica uz prethodnu suglasnost  Bjelovarsko-

bilogorske županije, (KLASA: 602-02/19-01/11, URBROJ: 2103-09-21-7  od  22. ožujka 

2021.) na sjednici održanoj 25. ožujka 2021., donio je 

 
 IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

 

SREDNJE  ŠKOLE   „AUGUST ŠENOA“ GAREŠNICA 
 

 

Članak 1. 

U Statutu Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica od 23. svibnja 2019. godine 

(KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2123/01-23-04-19-4) te Izmjena Statuta od 04. lipnja 

2020. godine (KLASA:003-05/20-01/1,URBROJ:2123/01-23-04-20-1) u članku 25. stavak 4. 

riječi „Vijeću roditelja“  zamjenjuju se riječima „roditeljskim sastancima na odgojnim 

skupinama“, a riječ „učenika“ i kosa crta brišu se. 

 

Članak 2. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

„(1) Školom upravlja školski odbor. 

 (2) Školski odbor ima sedam članova.  

 (3) Članove školskog odbora imenuje i razrješava:  

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

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

 - Osnivač, tri člana.  

(4) Jednog člana školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće. Ako u Školi nije 

utemeljeno radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim 

glasovanjem radnici Škole na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje 

ima jednog člana.“ 

 

Članak 3.  

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Predlaganje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika, odgajatelja 

i stručnih suradnika obavlja se na sjednici Nastavničkog vijeća,  a predlaganje i izbor 

kandidata za člana Školskog odbora iz reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća roditelja.“ 

 

Članak 4.  

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika, odgajatelja i stručnih 

suradnika, može predložiti svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća.“ 

U stavku 4. riječi „/Odgajateljskog“ brišu se. 

 

 

Članak 5. 

Članak 31. mijenja se i glasi: 

„(1) O kandidatima za članove Školskog odbora članovi Nastavničkog vijeća, odnosno 

članovi Vijeća roditelja glasuju javno ili tajno. 



(2) Za članove Školskog odbora iz reda nastavnika, stručnih suradnika i odgajatelja izabrani 

su kandidati, koji su prvi dobili većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća, 

odnosno za člana Školskog odbora iz reda roditelja izabran je roditelj koji je prvi dobio većinu 

glasova nazočnih članova Vijeća roditelja. 

(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje za te kandidate se 

ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova. 

(4) Izvod iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja o imenovanom članu 

Školskog odbora dostavlja se ravnatelju u roku tri dana od dana provedenih izbora.“ 

 

Članak 6. 

U članku 57. stavku 3. dodaje se rečenica „Vrednovanje dodatnih kompetencija neće se 

provoditi u slučaju prijave samo jednog kandidata za ravnatelja.“ 

U stavku 6. riječi „Odgajateljskom vijeću,“ brišu se. 

 

Članak 7. 

U članku 58. stavku 1. riječi „Odgajateljskom vijeću,“ brišu se. 

 

Članak 8. 

Članak 59. mijenja se i glasi: 

„(1) U roku od 8 dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati i  

     provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te sastavljena lista kandidata, sazivaju se  

     sjednice Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja te Skup radnika radi donošenja stajališta o     

      kandidatima.  

(2) Stajališta Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika donose se na sjednicama  

      Nastavničkog  vijeća, Vijeća roditelja te Skupu radnika tajnim glasovanjem o čemu se  

       pisani zaključak dostavlja Školskom odboru.  

(3) Sjednicu Nastavničkog vijeća i Skupa radnika saziva ravnatelj, a sjednicu Vijeća roditelja  

      saziva predsjednik Vijeća roditelja. 

(4) Sjednice Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća,  

      sjednicu Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a Skup radnika član Školskog  

      odbora izabran na skupu radnika, ukoliko isti nisu kandidati za ravnatelja Škole. 

(5) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 4. ovog članka vode sjednicu, Nastavničko  

      vijeće, Vijeće roditelja, odnosno Skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice koji nije  

       kandidat za ravnatelja Škole. 

(6) Na sjednici Nastavničkog vijeća,  Vijeća roditelja i na Skupu radnika kandidati  

      predstavljaju program rada za mandatno razdoblje, bez nazočnosti  drugog kandidata. 

(7) O održavanju sjednica Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog  

     odbora, a radi predstavljanja programa rada za mandatno  razdoblje kandidati s liste biti će  

      obaviješteni usmeno, elektroničkim putem, neposrednim uručenjem pismena ili slanjem  

       pismena poštom ili na drugi prikladan način kojeg kao  takvog određuje Školski odbor, a  

       prema podatcima odnosno adresama koje su dostavili u prijavi i životopisu. 

(8) Kandidat ima maksimalno 20 minuta za predstavljanje svog programa rada za mandatno  

      razdoblje na sjednici svakog pojedinog kolegijalnog tijela. 

(9) Ukoliko se kandidat ne odazove na sjednice kolegijalnih tijela iz stavka 1. ovog članka,  

     njegov program rada pročitat će predsjedatelj sjednice pojedinog tijela. 

(10) Nakon završenog predstavljanja programa rada Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i  

       Skup  radnika tajno glasuju  o kandidatima za ravnatelja, a  nakon završenog glasovanja  

       donosi se pisani zaključak koji se dostavlja  Školskom  odboru.“ 

 

 



Članak 9.  

U članku 60. u stavcima 1., 6,. i 8. riječi „Odgajateljskog vijeća“ i zarez brišu se. 

 

Članak 10. 

U članku 61. u stavcima 3. i 4. riječi „Odgajateljskog vijeća“ i zarez brišu se. 

 

Članak 11. 

U članku 62. riječi „Odgajateljskog vijeća“ i zarez brišu se. 

 

Članak 12. 

U članku 71. stavku 2., alineji 4 riječi“ obrazovne grupe“ zamjenjuju se riječima „odgojno 

obrazovne skupine.“ 

 

Članak 13. 

U članku 88. stavku 1. i 4.  brojka „7“ zamjenjuje se brojkom „2“. 

 

Članak 14. 

Članak 114. briše se. 

 

Članak 15. 

U članku 115. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Protiv odluke o izricanju pedagoške mjere opomene u Učeničkom domu učenik ili roditelj 

mogu podnijeti prigovor Odgajateljskom vijeću, a protiv odluke o izricanju pedagoške mjere 

ukora i opomene pred isključenje mogu podnijeti prigovor ravnatelju Škole. Prigovor se 

podnosi u roku 8 dana od dana izricanja.“ 

Dodaje se stavak 4. „Protiv pedagoške mjere isključenje iz Doma, učenik ili roditelj prigovor 

mogu podnijeti Školskom odboru u roku od 8 dana od dana izricanja.“ 

 

Članak 16. 

U članku 128. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela.“ 

 

           Članak 17. 

U članku 129. mijenja se i glasi: 

„(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku  

       školske godine, biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja. 

(2) Za predstavnika roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih. 

(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

(4) Postupkom izbora predstavnika roditelja rukovodi razrednik.  

(5) Mandat izabranog roditelja u Vijeću roditelja prestaje završetkom školske godine za koju  

      je izabran. 

(6) Mandat izabranog roditelja u Vijeću roditelja može prestati i ranije u slučaju prekida  

     školovanja učenika. 

(7) U slučaju ranijeg prestanka članstva pojedinog roditelja, provodi se novi postupak izbora 

     za taj razredni odjel.“ 

 

Članak 18. 

U članku 130. stavku 1. riječi „odnosno voditelj odgojne grupe“ i zarez brišu se. 

U stavku 5. riječi „odnosno iseljenjem učenika iz Doma.“ brišu se te se umjesto zareza stavlja 

točka. 



                                                                

Članak 19. 

U cijelom tekstu Statuta riječi „odgojna grupa“ u određenom padežu zamjenjuje se riječima u 

„odgojna skupina“ u odgovarajućem padežu. 

 

 

Članak 20. 

 

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

KLASA: 003-05/21-01/1 

URBROJ:2123/01-23-04-21-5 

 

                                                                                PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

 

 

                                                                                               Kornelija Lekić, mag. pol. 

 

 

Ove izmjene Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole 26. ožujka 2021., a stupile su na 

snagu 3. travnja 2021. 

 

                                                                                                               RAVNATELJ: 

 

 

         Robert Kelečić, dipl. oec. 


