
Na temelju članka  54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 

29/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10.-ispravak, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 

i 152/14.) i članka 43. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90.), 

Školski odbor Srednje škole Plitvička jezera uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine 

Ličko-senjske županije,  Klasa: ________________, Urbroj: ______________ od 

__________ 2015. godine, na sjednici održanoj 2. prosinca 2015. godine, donio je 

 

 

PRIJEDLOG 

IZMJENA I DOPUNA STATUTA 

SREDNJE ŠKOLE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

Članak 1. 

 U Statutu Srednje škole Plitvička jezera (Klasa: 012-03/15-01/1, Urbroj: 2125/36-03-

15-1) od 18. svibnja 2015. godine, naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: „ETIČKI 

KODEKS I KUĆNI RED“. 

 

Članak 40. mijenja se i glasi: 

„Članak 40. 

(1) Unutarnji rad i život Škole i Doma uređuje se Etičkim kodeksom neposrednih 

nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti, Kućnim redom Škole i  Kućnim redom 

Doma. 

(2) Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti donosi Školski 

odbor u suradnji s Nastavničkim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem učenika. 

(3) Kućni red Škole donosi Školski odbor u suradnji s Nastavničkim vijećem, Vijećem 

roditelja i Vijećem učenika. 

(4) Kućni red Doma donosi Školski odbor u suradnji s Nastavničkim vijećem,Vijećem 

roditelja i Vijećem učenika/korisnika Doma“. 

 

 

Članak 2. 

 U članku 104. stavku 1.  riječi: „najkasnije 40 dana prije isteka mandata aktualnog 

ravnatelja“, brišu se. 

 

 

Članak 3. 

 Članak 157. mijenja se i glasi: 

„Članak 157. 

(1) Roditelji ili skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave. 

(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji,   

iznimne potrebe u čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne 

nepogode, bolest članova obitelji i sl. 

(3) Opravdanost izostanka  u pravilu prosuđuje razrednik. 

(4) Roditelji ili skrbnici dužni su obavijestiti Školu, a u pravilu razrednika, o razlogu 

izostanka učenika s nastave, najkasnije drugi dan nakon izostanka. 

(5) Izostanak učenika s nastave obvezno je opravdati liječničkom ispričnicom ili 

ispričnicom nadležne institucije, koju je potpisao roditelj ili skrbnik, najkasnije do 

4 dana od povratka učenika u Školu. 
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(6) Učenik može izostati s nastave i zbog sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima 

(sportska i druga natjecanja), te najkasnije do 4 dana od povratka u Školu obvezan 

je opravdati izostanak potvrdom o sudjelovanju. 

(7) Roditelj ili skrbnik može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak učenika za 

koji nije dostavljena liječnička ispričnica u trajanju od najviše 3 dana koji ne mogu 

biti uzastopni u tijekom jedne školske godine, najkasnije do 4 dana od povratka 

učenika u Školu. 

(8) Učenik može izostati s nastave prema odobrenju: 

- nastavnika s njegovog sata – 1 nastavni sat tijekom školske godine, na usmeni 

zahtjev roditelja ili staratelja u hitnim slučajevima, neposredno prije sata, 

- razrednika – do 3  radna dana tijekom školske godine, na pisani zahtjev 

roditelja ili skrbnika, najkasnije 1 dan prije izostanka, 

- ravnatelja- do 7 radnih dana tijekom školske godine, na pisani zahtjev roditelja 

ili skrbnika, najkasnije 3 dana prije izostanka,  

- nastavničkog vijeća – do 15 radnih dana tijekom školske godine, na pisani 

zahtjev roditelja ili skrbnika, najkasnije 8 dana prije izostanka“. 
 

 

Članak 4. 

 Članak 158. mijenja se i glasi: 

„Članak 158 

(1) Ako učenik ne pohađa redovito nastavu, odnosno prestane pohađati ili ne izvršava 

druge školske obveze, razrednik će u roku do 5 dana uputiti poziv za razgovor te 

zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja 

obveza. 

(2) Pod neredovitim pohađanjem nastave smatraju se učestali pojedinačni izostanci i 

kašnjenja, te višekratno cjelodnevno izostajanje. 

(3) O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan 

izvijestiti Pravobranitelja za djecu i Zavod (centar) za socijalnu skrb“. 

 

 

Članak 5. 

 Iza članka 189. dodaje se novi naslov i članak 189.a koji glasi: 

 

„PEDAGOŠKE MJERE U ŠKOLI 

 

Članak 189.a 

(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog 

ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja u Školi su: opomena, ukor, opomena 

pred isključenja i isključenje iz škole. 

(2) Pedagoške mjere opomena i ukor izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena 

mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja. 

(3) Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora Razredno vijeće, opomene pred 

isključenje Nastavničko vijeće, a o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole rješenjem 

odlučuje ravnatelj na temelju obavijesti Nastavničkog vijeća. 

(4) Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje izriču se kao mjere 

upozorenja. 

(5) Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu ili skupini učenika, 

već poimence svakom učeniku. 

(6) Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, 

sudjelovanje na školskim manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili 

ekskurziju i sl. 
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(7) Kriterije za izricanje pedagoških mjera u Školi propisuje Pravilnikom ministar 

nadležan za  obrazovanje“. 

 

Članak 6. 

Iza članka 189.a dodaje se novi naslov i članak 198.b koji glasi: 

 

„PEDAGOŠKE MJERE U DOMU 

 

Članak 189.b 

(1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog 

ponašanja u Učeničkom domu su: 

- opomena, 

- opomena pred isključenje, 

- isključenje iz doma. 

(2) Pedagoške mjere iz stavka 1. ovog članka izriču se za tekuću školsku godinu. 

(3) Pedagoška mjera isključenje iz Doma izriče se trajno. 

(4) Pedagošku mjeru opomene izriče odgajatelj, opomene pred isključenje 

Nastavničko vijeće, a  pedagošku mjeru isključenja iz Doma izriče ravnatelj. 

(5) Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema odgojno-obrazovnoj skupini, već 

poimence svakom učeniku. 

(6) Kriterij za izricanje pedagoških mjera u Domu uređuju se Kućnim redom Doma. 

(7) Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći obvezni izlazak ili zabrana izlaska 

iz prostora Doma, sudjelovanje na domskim manifestacijama, uskraćivanje 

odlaska na izlet i sl.“. 

 

Članak 7. 

Iza članka 189.b dodaje se novi naslov  i članak 189.c koji glasi: 

 

„POSTUPAK IZRICANJA PEDAGOŠKIH MJERA 

 

Članak 189.c 

(1) Prijedlog za izricanje pedagoških mjera može dati svaki nastavnik, razrednik, 

odgajatelj, Razredno vijeće, Nastavničko vijeće, Školski odbor, ravnatelj, svaki 

roditelj ili skrbnik i ostali zaposlenici Škole. 

(2) Prijedlog za izricanje pedagoških mjera podnosi se u pisanom obliku tijelu nadležnom 

za izricanje predložene pedagoške mjere. 

(3) U prijedlogu se moraju pobliže istaknuti obilježja povrjede, mjesto, vrijeme i način 

počinjenja te obrazložiti razlozi zbog kojih se predlaže izricanje pedagoške mjere. 

(4) Pisani prijedlog za izricanje pedagoške mjere mora se podnijeti tijelu nadležnom za 

izricanje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku do 5 dana od dana saznanja 

za povrjedu zbog koje se predlaže izricanje pedagoške mjere. 

(5) S prijedlogom za izricanje pedagoške mjere mora biti upoznat roditelj ili skrbnik i 

učenik o čemu je potrebno sastaviti zapisnik“. 

 

 

Članak 8. 

Iza članka 189.c dodaje se novi članci 189.d i189.e koji glase: 

 

„Članak 189.d 

(1) Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri 

primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
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(2) Postupak za izricanje opomene, ukora i opomene pred isključenja, po službenoj 

dužnosti provodi razrednik odnosno voditelj odgojno-obrazovne skupine, za 

isključenje iz Škole ili Doma povjerenstvo koje imenuje Nastavničko vijeće iz reda 

nastavnika i stručnih suradnika. 

(3) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. U povjerenstvo se u pravilu imenuju, 

uz ostale članove, i razrednik ako se radi prijedlogu za isključenje iz Škole, 

odnosno voditelj odgojne-obrazovne skupine i voditelj Doma ako se radi o 

prijedlogu za isključenje iz Doma. 

(4) Povjerenstvo će povodom prijedloga za izricanje pedagoške mjere sazvati usmenu 

raspravu na koju se obavezno poziva podnositelj prijedloga, punoljetni učenik, 

maloljetni učenik i njegov roditelj ili skrbnik te predstavnik Vijeća učenika. 

(5) O provedenom postupku u vezi s prijedlogom za izricanje pedagoške mjere 

isključenja iz Škole, odnosno Doma, Povjerenstvo donosi zaključak i o tome 

obavještava ravnatelja“. 

 

 

Članak 189.e 

(1) Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere nadležno tijelo može 

postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. 

(2) U jednom se postupku može izreći samo jedna pedagoška mjera“. 

 

 

Članak 9. 

 Iza članka 189.e dodaje se novi naslov i članak 189.f koji glasi: 

 

„PRIGOVOR I ŽALBA 

 

Članak 189.f 

(1) Protiv odluke o izricanju pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred 

isključenje iz škole, učenik ili roditelj može uputiti prigovor ravnatelju. 

(2) Protiv rješenja o isključenju iz škole ili privremenog udaljenja iz odgojno-

obrazovnog procesa učenik ili roditelj mogu izjaviti žalbu o kojoj odlučuje 

Ministarstvo. 

(3) Protiv rješenja o izricanju pedagoške mjere opomene u  Domu učenik ili roditelj 

mogu izjaviti žalbu Nastavničkom vijeću, a protiv rješenja o  opomeni pred 

isključenje ravnatelju Škole i protiv rješenja o isključenju iz Doma, Školskom 

odboru. 

(4) Prigovor, odnosno žalba, podnose se pisano ili izjavom na zapisnik u roku 15 dana 

od dana primitka odluke odnosno rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri tijelu koje 

je izreklo pedagošku mjeru. 

(5) O prigovoru, odnosno žalbi, odlučuje se rješenjem.  

(6) Rješenje žalbenog tijela je konačno“.     

 

 

Članak 10. 

 Naslov iznad članka 193. mijenja se i glasi: „VIJEĆE UČENIKA ŠKOLE“. 

 

 Članak 193. mijenja se i glasi: 

„Članak 193. 

(1) Svi predsjednici razrednih odjela, čine Vijeće učenika Škole. 

(2) Prvu sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj na početku svake nastavne godine. 

Rad Vijeća učenika prati i koordinira stručni suradnik-pedagog. 
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(3) Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika i zamjenika 

predsjednika. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje do završetka 

školovanja. 

(4) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika provodi se na prvoj sjednici Vijeća 

učenika po prestanku mandata predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika. 

(5) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika Škole izabrani su  

učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova. 

(6) Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

(7) O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika  Vijeća učenika Škole, vodi se 

zapisnik. 

(8) O dokumentaciji i zapisnicima Vijeća učenika skrbi stručni suradnik-pedagog“. 

 

Članak 11. 

 U članku 195. stavak 1. mijenja se i  glasi: 

„(1) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o  

pravima i obvezama učenika iz članka 156. ovoga Statuta,  bez prava odlučivanja“ 

 

Članak 12. 

 Iza članka 195. dodaje se novi naslov i članak 195.a koji glasi: 

 

„VIJEĆE KORISNIKA DOMA 

 

Članak 195.a 

(1) Svi predsjednici odgojnih-obrazovnih skupina čine Vijeće korisnika Doma. 

(2) Prvu sjednicu Vijeća korisnika Doma saziva voditelj Doma, na početku svake 

nastavne godine. Rad Vijeća korisnika Doma prati i koordinira za to zaduženi 

odgajatelj. 

(3) Članovi vijeća korisnika Doma biraju između sebe predsjednika i zamjenika 

predsjednika. Mandat predsjednika i zamjenika traje do iseljenja korisnika iz 

Doma. 

(4) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika provodi se na prvoj sjednici Vijeća 

korisnika Doma po prestanku mandata predsjednika, odnosno zamjenika 

predsjednika. 

(5) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća korisnika Doma izabrani su 

učenici-korisnici Doma koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova. 

(6) Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

(7) O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća korisnika Doma, vodi se 

zapisnik. 

(8) O dokumentaciji i zapisnicima Vijeća korisnika Doma skrbi za to zaduženi 

odgajatelj“. 

 

Članak 13. 

 Iza članka 195.a dodaje se novi članak 195.b koji glasi: 

 

„Članak 195.b 

Vijeće korisnika Doma: 

- raspravlja i daje prijedloge tijelima Doma o pitanjima važnim za učenike, 

njihov rad i rezultate obrazovanja, 

- izvješćuje pravobraniteljicu za djecu o problemima učenika, 

- predlaže osnivanje učeničkih društava 

- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Domu, 

- surađuje kod donošenja Kućnog reda Doma, 
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