Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99., 35/08.) 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, 16/12., 86/12., 126/12.pročišćeni tekst i 94/13.) Školski odbor Osnovne škole „Ljubo Babić“, Jastrebarsko, na
sjednici održanoj 5. veljače 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Župana Zagrebačke
županije KLASA: 022-01/14-02/04, URBROJ: 238/1-03-14-04 od 23.siječnja 2014. donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
Članak 1.
U Statutu Osnovne škole „Ljubo Babić“ , Jastrebarsko (KLASA: 003-06/08-01/06,
URBROJ:238/12-11-08-01 od 08.11.2008., KLASA:003-06/11-02/03, URBROJ:238/12-1111-5 od 16.03.2011. i KLASA:003-06/11-01/07, URBROJ:238/12-11-12-2 od 22.03.2012.
godine u članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi :
„Za člana školskog odbora ne smije se imenovati kandidat koji je pravomoćno osuđen ili se
protiv njega vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. ”
Članak 2.
U članku 38. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi :
„- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja „
Članak 3
Iza članka 87. dodaju se novi članci 87.a, 87.b, 87.c, 87.d, i 87.e, koji glase:
„Članak 87.a.
U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji
ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku ,
sazivaju se sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skup (zbor ) radnika.
Članak 87.b
Sjednicu Učiteljskog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg
Učiteljsko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu Vijeća roditelja vodi
predsjednik Vijeća roditelja, a skup (zbor) radnika član Školskog odbora izabran od radničkog
vijeća odnosno skupa ( zbora ) radnika .
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu , Učiteljsko vijeće,
Vijeće roditelja, odnosno skup (zbor) radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu (zboru) radnika nazočne se
izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude
dostavili u propisanom roku.
Učiteljsko vijeće,Vijeće roditelja i skup (zbor) radnika tajno glasuju o kandidatima za
ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani
zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa (zbora) radnika.
Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je
imenovalo u školski odbor.

Članak 87.c
Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika bira se izborno
povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji
udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih
listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu (zboru) radnika
glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za
kojeg glasuje.
Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.
Članak 87.d
Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih
listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se
ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup (zbor)
radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate
glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 87.b stavci 4.i 6. ovog
statuta.
Članak 87.e
Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 87.b stavci 4.i 6. te članka 87.d stavak 4. ovog
statuta Školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja za
kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost ministra.“
Članak 4.
Članak 88. mijenja se i glasi:
(1) Za izabranog kandidata Škola dostavlja obrazloženi zahtjev ministru znanosti,
obrazovanja i sporta za dobivanje suglasnosti. Kada Škola dobije suglasnost za
izabranog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti, školski
odbor u roku do 15 dana donosi odluku o imenovanju ravnatelja.
(2) Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem u
skladu s člankom 73. stavkom 2. ovoga Statuta.
(3) O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve
sudionike natječaja. ”
Članak 5.
U članku 91. alineja 20. 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 do 15 dana „
Članak 6.
U članku 98. stavku 2. iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:
„- glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole.“
Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 9.

Članak 7.
U članku 105. stavku 3. iza riječi skrbnika briše se : „ , a prema prijedlogu stručnog
povjerenstva i „ i dodaje se riječ : „ sukladno „ .
Podnaslov iza članka 108. mijenja se i glasi : PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE
ISPRAVE RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI“
Članak 8.
Članak 109. mijenja se i glasi:
(1) „Učenik koji je pohađao osnovno obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti
obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi
nastavka obrazovanja.
(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je
za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti
obrazloženi i dopušteni zahtjev.
(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je
podnositelj dostavio:
1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez
državljanstva.
(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.“
Članak 9.
Iza članka 109. dodaje se članak 109. a koji glasi :
„Članak 109.a
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 samo temeljem rješenja o priznavanju istovrijednosti svjedodžbe radi
nastavka naobrazbe.
Škola je dužna pružiti posebnu pomoć učenicima koji ne znaju ili nedovoljno
poznaju hrvatski jezik.
U slučaju prelaska učenika iz druge osnovne škole Škola je dužna omogućiti
učeniku učenje stranog jezika koji mu je prvi strani jezik , a ako se taj strani jezik ne uči u
Školi , obvezna je učeniku omogućiti pohađanje tog stranog jezika u drugoj školi.
Uvjete i način pohađanja prvog stranog jezika u drugoj školi utvrđuje Škola uz suglasnost
ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji i roditelja učenika.“
Članak 10.
U članku 115. stavku 2. brišu se riječi :„polugodišta i”.
Članak 11.
U članku 116. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.“
Članak 12.
U članku 176. iza alineje 7. dodaju se alineje 8. i 9. koje glase:
„ - predlaže svog predstavnika u Školski odbor

-glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole.“
Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 10.
Članak 13.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči
Škole.

Predsjednik Školskog odbora :
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Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana
06. veljače 2014. godine.
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