Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ broj
76/93., 29/97., 47/99.) te 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) Školski
odbor Osnovne škole „Ljubo Babić“, Jastrebarsko, na sjednici održanoj 22.ožujka
2012. godine, uz prethodnu suglasnost Zagrebačke županije, KLASA: 021-04/1201/01, URBROJ: 238/1-01-12-82 od 5. ožujka 2012. donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
Članak 1.
U Statutu OŠ “Ljubo Babić, Jastrebarsko, KLASA: 003-06/08-01/06, URBROJ:
238/12-11-08-2 od 8. studenoga 2008. godine i Odluci o izmjenama i dopunama
Statuta, KLASA: 003-06/11-01/03, URBROJ:238/12-11-11-5, od 16. ožujka 2011.
godine u članku 16. iza riječi „Ministarstvo“ riječ „zdravstva“ zamjenjuju se riječima
„nadležno za zdravstvo“.
Članak 2.
U članku 24. stavku 2. iza riječi „ima“ riječ „devet“ zamjenjuje se riječju
„sedam“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
- učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
- osnivač, tri člana samostalno.“
Članak 3.
Iza članka 24. dodaje se novi članak 24.a koji glasi:
„ O imenovanim članovima Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika svi
radnici Škole izvješćuju se putem oglasne ploče Škole.“
Članak 4.
Podnaslov iza članka 27. mijenja se i glasi: „IMENOVANJE KANDIDATA“.
Članak 5.
U članku 28. stavak 1. iza riječi „članku 191“, dodaje se nova riječ „ i članku
189“.
Članak 6.
U članku 28. stavak 2. i 3. iza riječi „glasovanja za“ riječi „ kandidate, izabrani“
zamjenjuju se riječima „članove, imenovani“.

Članak 7.
Podnaslov iza članka 28. mijenja se i glasi: „DOSTAVLJANJE POPISA
IMENOVANIH ČLANOVA“.

Članak 8.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Izvod iz zapisnika sa sjednice učiteljskog vijeća, odnosno sa sjednice vijeća
roditelja s popisom imenovanih članova školskog odbora dostavlja se ravnatelju i
osnivaču.“
Članak 9.
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi: „ Razriješeni član školskog odbora ne
može se imenovati u školski odbor u kojemu je razriješen članstva.“
Stavak 3. se briše.
Članak 10.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„1.Odluku o raspuštanju školskog odbora donosi Ured državne uprave.
2. Članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za
članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.“
Članak 11.
U članku 38. alineja 11. iza riječi „donosi“ brišu se riječi „prijedlog financijskog
plana,“.
Članak 12.
U članku 74. stavku 4. dodaje se nova rečenica koja glasi:
„Kada se odlučuje o izboru kandidata za ravnatelja glasovanje se ne ponavlja.“
Članak 13.
U članku 85. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove.“
Članak 14.
U članku 88. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Kada školski odbor ne dobije suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa za
izabranog kandidata, raspisat će novi natječaj za ravnatelja.“
Članak 15.
U članku 91. alineji 2. iza riječi „predlaže“ brišu se riječi „prijedlog financijskog
plana“.
Članak 16.
U članku 100. stavku 2. alineji 3. iza riječi „svjedodžbe“ brišu se riječi
„učeničke knjižice“.

Članak 17.
U članku 105. stavku 3. iza riječi „života“ briše se točka i dodaju riječi: „ili
odgoditi upis u prvi razred za jednu školsku godinu“.
Članak 18.
U članku 107. stavku 2. riječ „ravnatelj“ zamjenjuje se riječima „na prijedlog
škole Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji-Ispostava Jastrebarsko“.
Članak 19.
U članku 110. riječi „svjedodžbu prevodnicu“ zamjenjuju se riječima „prijepis
ocjena“.
Članak 20.
U članku 116. stavak 2. briše se.
U stavku 3. riječ „petog“ zamjenjuje se riječju „prvog“.
Članak 21.
Članak 200. mijenja se i glasi:
„Članak 87. ovog Statuta primjenjuje se do 31. prosinca .2014. godine.
Članak 22.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objave
na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica školskog odbora:
Ines Bohaček, prof.

KLASA: 003-06/11-01/07
URBROJ:238/12-11-12-2
Jastrebarsko, 22. ožukja 2012.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči škole, i
stupa na snagu 23. ožujka 2012. godine.

Ravnateljica::
Sanja Sertić, dipl. uč.

