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. i 86/12.) Školski
odbor Tehničke škole u Imotskom uz prethodnu suglasnost Splitsko-dalmatinske
županije, klasa: 021-04/13-02/30, urbroj: 2181/1-01-13-1 od 28.02. 2013. godine na
sjednici održanoj 18.04.2013. godine, donio je

STATUT O IZMJENAMA I DOPUNAMA
S T A T U T A
TEHNIČKE ŠKOLE U IMOTSKOM
Članak 1.
U članku 87. Statuta Tehničke škole u Imotskom, Klasa:602-03/11-01/119-O, Urbroj:
2129/20-11-1 od 26.05.2012. godine, stavci 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:
(7) "Nakon otvaranja prijava, Školski odbor razmatra prijave kandidata
prijavljenih na natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne,
potpune i ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete za ravnatelja.
(8) Pravodobne i potpune prijave kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete,
umnožavaju se u potrebnom broju primjeraka i predsjednik Školskog odbora ih
neposredno ili posredno dostavlja Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i
radničkom vijeću odnosno skupu radnika.
(9) 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
dostavili potpune i pravodobne prijave, sazivaju se sjednice Nastavničkog
vijeća, Vijeća roditelja i skup radnika.
Stavak 10., 11., 12. i 13. brišu se.
Članak 2.
Iza članka 87. dodaje se članci 87.a, 87.b, 87.c i 87.d koji glasi:
" Članak 87.a
(1) Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog
vijeća kojeg Nastavničko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice, sjednicu
Vijeća roditelja vodi predsjednik Vijeća roditelja, a skup radnika član Školskog
odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa radnika .
(2) U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 1. ovog članka vode sjednicu,
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju
predsjedavatelja sjednice.
(3) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika nazočne se
izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i
koji su dostavili pravodobne i potpune prijave.
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(4) Nastavničko vijeće,Vijeće roditelja i skup radnika tajno glasuju o kandidatima
za ravnatelja škole iz stavka 3. ovog članka, a nakon završenog glasovanja
donosi se pisani zaključak o stajalištu koji se dostavlja Školskom odboru.
(5) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina
članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
(6) Zaključci tijela iz stavka 4. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora
koje ih je imenovalo u Školski odbor. "
"Članak 87.b
(1) Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika bira se
izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
(2) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
(3) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja
Škole.
(4) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za
ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili pravodobne i
potpune prijave.
(5) 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.
(6) Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu
radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred
prezimena kandidata za kojeg glasuje.
(7) Svaki drukčiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem. "
" Članak 87.c
(1) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih
glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju
dobivenih glasova.
(2) 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.
(3) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja
ili skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su
utjecali na rezultate glasovanja.
(4) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 87.a
stavci 4. i 6. ovog Statuta."
"Članak 87. d
Predsjedavatelj sjednice Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja, odnosno
predsjedavatelj skupa radnika dužan je dostaviti pisani zaključak iz članka 87.c
stavak 4. ovoga Statuta predsjedniku Školskog odbora idući dan nakon održane
sjednice, odnosno skupa radnika."
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Članak 3.
Članak 88. mijenja se i glasi:
IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
(1) Nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i
skupa radnika glede pojedinog kandidata Školski odbor javnim glasovanjem
donosi odluku o izboru kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za koje
je utvrdio da ispunjavanju propisane uvjete. 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
(4) Kada Školski odbor ne dobije suglasnost Ministra znanosti, obrazovanja i
sporta raspisat će novi natječaj.“
Članak 4.
Članak 109. mijenja se i glasi:
PRIZNAVANJE INOZEMNEOBRAZOVNE ISPRAVE
RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA U ŠKOLI
"(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje 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."
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Članak 5.
Iza članka 109. dodaje se članak 109.a koji glasi:
"Članak 109.a
(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavku obrazovanja
u Školi odlučuje Nastavničko vijeće rješenjem.
(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za
provođenje ispitnog postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje
Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili
utvrditi ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak
obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.
Članak 6.
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 nije izradio i obranio završni rad,
kada se ispiše iz Škole,
kada nakon ponavljanja razreda u skladu sa zakonom ne upiše idući razred,
ako nakon izvršne pedagoške mjere isključenja iz Škole ne položi razredni
ispit."

Članak 7.
Iza članaka 111. dodaje se članak 111.a koji glasi:
"Članak 111. a
(1) Učenik koji je prekinuo obrazovanje u Školi, može se ponovo upisati u Školu
ako prekid obrazovanja nije bio dulji od dvije školske godine.
(2) O zahtjevu učenika za ponovo obrazovanje u Školi prema stavku 1. ovoga
članka odlučuje Nastavničko vijeće.
(3) 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.
(4) Ako učenik iz stavka 3. upisuje drugi obrazovni program, dužan je položiti
razlikovne ili dopunske ispite koje utvrdi Nastavničko vijeće."
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Članak 8.
U članku 115. stavku 2. brišu se riječi "polugodišta i", a iza riječi " nastavne godine"
dodaje se " a ocjenu iz vladanja razrednik."
Članak 9.
U članku 116. stavak 1. se briše.
Članak 10.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj
ploči Škole.
Izmjene i dopune Statuta su objavljene na oglasnoj ploči 19.04.2013. godine.
Klasa:602-03/12-01/50-O-1
Urbroj:2129/20-12-1
Imotski, 19.04.2013. godine
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
_________________________________
Ivan Majić, prof.

RAVNATELJ:
________________________________
Jure Vujević, dipl.inž.

5

