Na temelju odredbe članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08), odredbe članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr, 90/11., 16/12. i 86/12.), te članka 54. Statuta
Osnovne škole Bisag, a na temelju prethodne suglasnosti Varaždinske županije, Klasa: 012-03/12-01/17,
Urbroj: 2186/1-02/1-12-2 od 29.10.2012. godine, Školski odbor Osnovne škole Bisag na sjednici održanoj
dana 07.11.2012. godine d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OSNOVNE ŠKOLE BISAG
Članak 1.
U Statutu Osnovne škole Bisag (pročišćeni tekst) iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:
"Članak 14.a
S obzirom da u sklopu Škole postoji mrežna fotonaponska elektrana, djelatnost Škole je i
proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka regulirana je prema propisima iz područja proizvodnje, prijenosa
i distribucije električne energije.".
Članak 2.
U članku 19. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
"Osnovna škola može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom,
osim na hrvatskom jeziku, izvoditi i na nekom od svjetskih jezika, uz odobrenje Ministarstva.
Način i postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje nastave iz stavka 2. ovog članka pravilnikom
propisuje ministar.".
Dosadašnji stavci 2.,3.,4. i 5., postaju stavci 4.,5.,6. i 7.

Članak 3.
Članak 104. mijenja se i glasi:
"Nakon završetka natječajnog roka Školski odbor razmatra prijave kandidata prijavljenih na
natječaj za ravnatelja i utvrđuje jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane
uvjete za ravnatelja.
Pravodobne prijave kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete, umnožavaju se u potrebnom broju
primjeraka i predsjednik Školskog odbora ih neposredno ili posredno dostavlja Učiteljskom vijeću, Vijeću
roditelja i Radničkom vijeću.".

Članak 4.
Članak 105. mijenja se i glasi:
"Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika koji saziva Radničko vijeće, razmatraju prijave
kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i donose zaključak o svom stajalištu glede pojedinog
kandidata.
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Prijedlog zaključka iz stavka 1. ovoga članka oblikuje predsjedavatelj sjednice vijeća odnosno skupa
radnika.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika o prijedlogu zaključka iz stavka 2. ovoga članka
odlučuju tajnim glasovanjem u skladu s člankom 196. stavkom 4. ovoga Statuta.
Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja dužni su održati sjednicu, odnosno Radničko vijeće sazvati skup
radnika o zauzimanju stajališta glede pojedinog kandidata za ravnatelja u roku od osam dana od dana
dostavljene prijave iz članka 104. ovoga Statuta.
Predsjedavatelj sjednice Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, odnosno predsjedavatelj skupa radnika
dužan je dostaviti pisani zaključak iz članka 81. ovoga Statuta predsjedniku Školskog odbora idući dan
nakon održane sjednice, odnosno skupa radnika.".
Članak 5.
Iza članka 105. dodaje se članak 105.a koji glasi:
"Članak 105.a
Nakon primitka zaključka o stajalištu Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika glede
pojedinog kandidata Školski odbor obavlja izbor ravnatelja između 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
od 15 dana donosi odluku o imenovanju ravnatelja.
Odluku o imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem u skladu s člankom 89.
stavkom 1. ovoga Statuta.
O donesenoj odluci o imenovanju ili neimenovanju ravnatelja Škola izvješćuje sve sudionike
natječaja.".

Članak 6.
Članak 123. mijenja se i glasi:
"U prvi razred Škola će upisati samo djecu iz članaka 121. i članka 122. ovoga Statuta za koju je
stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta potvrdilo da su sposobna započeti s
osnovnim školovanjem.
U prvi razred se na zahtjev roditelja, a sukladno rješenju ureda državne uprave u Varaždinskoj
županiji nadležnog za poslove obrazovanja može upisati i dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema
navršenih šest godina života.
Iznimno od članka 121. stavka 1., a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji nadležnog za poslove obrazovanja, djetetu se može odgoditi upis u
prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.
Psihofizičko stanje djeteta odnosno učenika utvrđuje se i radi prijevremenog upisa, odgode ili
privremenog oslobođenja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobođenja od već započetog
školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja.
Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika iz stavka 2. ovog članka utvrđuje stručno povjerenstvo
ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji nadležnog za poslove obrazovanja.
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta te sastav stručnog povjerenstva propisuje ministar
nadležan za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva.".
Članak 7.
U članku 124. stavak 1. mijenja se i glasi:
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"Dijete, odnosno učenik kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito
školovanje ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na
status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo
pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili
pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može se
privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog
školovanja.".

Članak 8.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole 7.11.2012. godine.

KLASA: 602-02/12-21
URBROJ: 2186-023/12-18
Bisag, 07.11.2012.
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