Na temelju dlanka 58. Statuta Prve gimnazljeYaraLdin Skolski odbor na sjednici odrLanoj l2.ofujka
2020 . godine donosi slj ede6i

PSsLoI)5 o RADU Sror,sroc oDBoRA
:

I. OPEE ODREDBE
dlanak

1.

Poslormikom o radu Skol.kog odbora ureduje se:
tr pripremanje i sazivanje sjednica
tr vodenje sjednica i nadin odludivanja dlanova
tr izvje5divanje radnika i udenika Skole te osnivada o radu Skolskog odbora

dlanak 2.
Odredbe Poslo,,rnika o radu Skolskog odbora (u daljem tekstu: Poslovnik) primjenjuju se na dlanove
SO te na druge osobe koje su nazodnena sjednicama i sudjeluju u radu odbora.

dlanak 3.
O pravilnoj pyrmjeni odrbdaba ovoga Poslovnika brine se Predsjednik Skolskog odbora ili zamjenik
Predsjednika SO, ako predsjedava sjednicom.

II. SJEDNICE SKOLSKOG ODBORA
l.Pripremanje i sazivanje sjednica

ilanak
Skolski odbor radi na sjednicama.
Uz dlanove Skolskog odbora na sjednicama mogu

4.

biti

nazodne

i

druge osobe koje su pozvane na

sjednicu.

Predstavnici sredstava javnog priopdavanja mogu biti nazodni na sjednicama tijela ako su pozvani na
sjednicu ili na vlastiti zahtjev, uz odobrenje Predsjednika ili zamjenika Piedsjednika SO. Sjednicama
mogu biti prisutne i dvije osobe koje to Zele. Osobe koje Zele biti prisutne nh sjednicama trebaju se
javiti na adresu tajnik@gimnazija-varazdin.skole.hr u roku 24 sata o{ objave poziva na web stranici
5ko1e. U sludaju da se javi vi5e od dvije osobe prisustvovanje na sjednici odreduje se prema redu
prijave.

Ako pojedini dlan Skolskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba"nl treba biti nazodna na
sjednici, moZe predloLiti data osoba napusti sjednicu.
O prijedlogu iz stavka 4. ovoga dlanka odluduje Skolski odbor.

ilanak 5.
o pitanjima ili podacima koji

:

predstavljaJu'poslovnu ili @Sr
Kada se na sjednicama raspravlja
luinu
prema zakonu ili op6em aktu Skole, sjednice se odrZavaju samo uz nazo(nost dlanova Skolskog
odbora.

Clanak 6.
Sjednice Skolskog odbora odriavaju se prema potrebi.-

Clanak 7.
Predsjednik Skolskog odbora priprema i razmatra materijale za sjednice i obata druge poslove za
pripremanje sjednice* U pripre"mi=sjednica Predsjedniku pomaLe ravnatelj ili druge osobe koje
obavljaju poslove u svezi s pitarijima za raspravu na sjednici.
Sjednice se moraju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija udinkovito i ekonomidno, a odluke
donose pravodobno i u skladu s propisima i op6im aktima Skole.
Ako Predsjednik ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno strudno ili precizro uraden
ili dokumentiran, watit 6e gana doradu ili ga ne6e uwstiti za sjednicu.

dtanak 8.
Materijale na sjednici obrazlaie ravnatelj
materijal odnosi.

ili

osoba koja

dhnak

je materijal pripremila,

odnosno na koju se

9.

Sj ednicu rurru)Predsj ednik.
nriieAog za sazivarle sjednice moZe dati svaki dlan Skolskog odbora.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traLi ll3 dlanova Skokkog odbora

ili

ravnatelj.

Ako Predsjednik ne izvr5i obvezu iz stavka 3. ovoga dlanka, a radi se o zakonitosti rada Skole,
sjednicu Skolskog odbora ovla5ten je samalirarmatelj.
Prvu sj ednicu Skolskog odbora saziv a rarmatelj.

dlanak 10.
Poziv na sjednicu dostavlja se najkasnije tri dana prije dana zakazanogza sjednicu:

tr dlanovima
El rarmatelju
tr izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnermoga reda
El drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu'

Poziv za sjednicu Skolskog odbora moZe biti usmeni, pisani, mailom, obavijest na oglasnoj plodi,

i na

web stranici Skole.

U hitnim sludajevima sjednica se moZe sazvati u roku kra6em od tri dana, a dnevni red predlaZe se na
samoj sjednici.
i;

dhnak

11.

Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrZi:
prijedlog dnevnog reda

o
tr
tr

mjesto i vrijeme odrLavar4a sjednice
potpis Predsjednika ili druge ovla5tene osobe

itanak

12.

U hitnim

situacijama te posebno opravdanim razlozima sje$nica Skolskog odbora
moie se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.
Sjednica Skolskog odbora moLe se u sludajevima iz stavka 1. ovog dlanka odrlati
elektronskim putem.
. ,'' '
;

U sludaju odriavanja elektronske sjednice u pozivu za sjednicu koji se dostavlja svim
dlanovima na njihovu mail adresu, uz dnevni red odreduje se podetak i zavr5etak elektronske
sjednice, a u tom se vremenu dlanovi Skolskog odbora odituju elektronskim putem.
Nakon zavr5etka .elektronske sjednice sastavlja se zapisnik u dijern su privitku sva
pristigla oditovanja.

2.Tijek sjednice

dhnak

13.

Sjednici predsjedava Predsjednik Skolskog odbora, a u sludaju njegove sprijedenosti zamjenik
Predsj ednika (u dalj em tekstu: Predsj edavatelj ).

dlanak 14.
Pravo odludivanja na sjednici imaju samo dlanovi Skokkog odbora.
Ostali nazodni,na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost Predsjedavatelja,
alibez prava odludivanja'

ilanak 15.
provjerava je li sjednici

nazolna potrebna ve6ina dlanova za
Prije podetka sjednice Predsjedavatelj
dono5enje pravovaljanih odluka. Za pravovaljano odludivanje potrebna je natpolovidna ve6ina svih
dlanova Skolskog odbora.

Akoje na sjednici nazolandostatan broj dlanova u skladu
zaPoilnje

sa stavkom 1. ovoga dlanka, Predsjedavatelj

sjednicu'

dranak 16.
Dnevni red sjednice utwduju dlanovi Skolskog odbora na temelju prijedloga dnevnog reda koji je
naznadetu pozivu za sjednicu, odnosno koji predloZi Predsjedavatelj.
Svaki dlan ima pravo prije utwdivanja dnevnog reda predloZiti da se o pojedinoj todki dnevnog reda
ne raspravlja ako ona nije odgovarajude pripremljena ili ako na sjednici nije nazodan potrebni
izvjestitelj.
Predsjedavatelj sjednice progla5ava utvrdeni dnevni red.

.

dtarnrkl7.

Nakon utwdenog dnevnog reda prelazi se na raspravu
redoslijedom koji je utwden u dnermom redu.

i

odludivanje o predmetima dnevnog reda,

Clanak 18.
Kada su dlanovima dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi odredena odluka ili
zakljudak, izvjestitelj je duZan samo kratko iznijetr sadrZaj materijala, odnosno predloZene odluke ili
zakljudke.

dlanak 19.
govoriti
ne
rijed od Predsjedavatelja sjednice.
dok
dobije
Na sjednici nitko ne moZe
Predsjedavatelj daje rijed prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Izvan reda prijavljivanja Predsjedavatelj 6e dati rijed izvjestitelju o odredenoj tocki dnevnog reda ako
onto zalraLi ili ako je to potrebno zbog dopunskog obja5njenja pojedinog predmeta.

dtanak 20.

Osoba koja sudjetuje
Predsjedavatelja.

u raspravi,

moLe

o istom predmetu govoriti vi5e puta, ali samo uz dopu5tenje

Na pri;edlog iredsjedavatelja ili dlana, Skolski odbor moZe odluditi da se uskrati rijed sudioniku u
raspravi koji je ve6 govorio. o istom predmetu.
Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon Sto zawSe s izlaganjem osobe koje
su se prvi put prijavile i dobile

il"i_

t

a .-nakll.
drugog dlana moZe odluditi da se rasprava o pojedinom
Skotski odbor na prijedlog Predsjedavatelja
proudi
ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za
predmetu prekine i da se predmet ponovno

ili

idu6u sjednicu.

tlmak22.
Rasprava o pojedinoj todki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne zaw5e svoja
izlagartla.
Kada Predsjedavatelj potwdi da vi5e nema prijavljenih sudionika u raspravi o odredenom predmetu,
zakljudit 6e raspravu.

3. odri.wtnje reda i stegovne

mjere

elanak 23.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ukoliko se ne pridrZava reda i ne poituje odredbe ovoga
poslovnika, mogu se izreli ove stegovne mjere:

tr
tr
tr

opomena
oduzimanje rijedi
udaljavanje sa sjednice.

dlanak 24.
Opomena se izride osobi koja svojim ponaSanjem
odredbama ovoga poslovnika ili remeti rad sjednice.
Opomenu izride Predsj edavatelj sj ednice.

ili

izlaganjem na sjednici postupa suprotno

dlanak 25.
Mjera oduzimanja rijedi izride se osobi koja svojim ponaianjem, izjavama ili nepo5tivanjem odredaba
ovoga poslovnika remeti rad sjednice, a ve6 prije toga joj je na istoj sjednici izredena opomena.
Mjeru oduzimanja rijedi izride Predsjedavatelj sjednice.

dlanak 26.
Mjera udaljavanja sa sjednice izride se osobi koja ne postupa prema nalogu Predsjedavatelja, a kojoj

je

.rrr1" ir."d"na mjera oduzimanja rijedi ili koja na drugi nadin toliko naruSava ied i krii odredbe ovoga
poslovnika da dovodi u pitanje daljnje odrZavanje sjednice.
M1"., udaljavanja sa sjednicl, na pnjedlog Predsjedavatelja, izride Skolski odbor'
Oioba kojoj je izredena m.1era udaljavanja sa sjednice, duZna je odmah napustiti prostor u kojem
odrZava sjednica.

Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izredena.

4. Odgoda i prekid

sjednice

,

(lanak27.

:

se

Sjednica Skolskog odbora odgodit 6e se kada nastupe okolnosti koje onemogu6uju odrLavanje sjednice

tzakazano wijeme.
Sjednica 6e se odgoditi i kada se prije zapodinjanja sjednice utwdi da na sjednici nije nazodan
potreban broj dlanova Skohkog odbora.
Sj

ednicu odgada Predsj edavatelj

sj

ednice.

z'^.'i

dlanak28.

Sjednica se prekida:

tr

kada se tijekom sjednice broj nazodnih dlanova smanji ispod broja potrebitog za odrLavanie

sjednice
tr kada dode do teLegremedenja reda na sjednici, a Predsjedavatelj nije u mogu6nosti odrZati red
primjenom mjeraiz dlanka 22. ovoga Poslormika
tr kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.
Sj ednicu prekida Predsj edavatelj sj ednice.
Ako pojedini dlan smatra da nema razloga za prekid sjednice, on moZe predloZiti da se sjednica
nastavi.
Odluku o nastavku sjednice pfema stavku 3. ovoga dlanka donosi Skolski odbor.

dhnak
Kada

29.

je sjednica odgodena ili prekinuta, Predsjedavatelj izvje56uje nazodne dlanove o novom wemenu

odrLavanja sjednice.
5. Odluiivanje na sjednici

dlanak 30.
Nakon zavr5ene rasprave o pojedinoj todki dnevnog reda Stolski odbor pristupa odludivanju.
Prije glasovanja Predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke ili zakljudka koji se treba donijeti u svezi
pojedinom todkom dnevnog reda.

ilanak

s

31.

Skolski odbor odluduje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili Statutom Skole, odnosno
prethodnom odlukom Skolskog odbora odredeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.
elanovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izja5njavaju za lli protiv prijedloga odluke odnosno
zakljudka.

ilanovi glasuju tajno tako
koji

glasuju

ili prijedloga za

da na glasadkom listi6u zaolanLe redni broj ispred osobe
:

ilanak

32.

Rezultate glasovanja utvrduj e Predsjedavatelj sj ednice.
Na temelju rez;ultata glasovanja Predsjedavatelj sjednice objavljuje

:.
je li odredeni prijedlog usvojen ili

odbijen.

Odluke Skolskog odbora pravovaljane su ako ih usvoji veiina od ukupnog broja dlanova Skolskog

,

odbora.

_

Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zahljev najmanje 1/3 dlanova Skolskog odbora
ili ravnatelja, glasovanje o istom prijedlogu moZe se ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput, osim
kada je Statutom drukdije odredeno.

dlanak 33.
Nakon Sto je iscrpljen dnevni red
odl udeno, Pred

5

sj

i

edavatelj zaklj uduj e

svi predmeti predvideni dnevnim redom raspravljeni
sj

ednicu.

i o njima

III. ZAPISNIK I AI(TI

SA SJEDNICE

Clanak34.
O radu sjednice Skolskog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik se moZe voditi pisano ili snimati tonski.

ZapisrukSkolskog odlora vodi z*gpigaidar kojeg odredi SO.
:

dlanak 35.
Zapisnik ima obiljeZje isprave kojom se potwduje rad i oblik rada Skohkog odbora.
Zapisnik sadrLi:
1. redni broj, mjesto i wijeme odrLavar4a sjednice, ime i prezime dlanova nazodnthna sjednici
2. ime i prezime dlanova koji su opravdali svoj izostanak
3. ime i prezime ostalih osoba nazodnih na sjednici
4. potwdu da je na sjednici nazodanpotreban broj dlanova zapravovaljano odludivanje
5. predloZeni i usvojeni dnevni red

6.
7.

usvajanje odluka i zakljudaka s prethodne sjednice
tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u
raspravi i saLet p,'i.kaz nj ihova izlaganj a
8. rcz;t;/itate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno todkama dnevnog reda
f . izdvojeno mi5ljenje pojedinog dlana, ako onzatraLi da se to unese u zapisnik
10. wijeme zakljudivanja ili prekida sjednice
11. oznakuprilogakoji su sastavni dio zapisnika
12. potpis Predsjedavatelja sjednice i zapisnidara.
Zapisnik se vodi na sjednici, a distopis zapisnika se izraduje naknadno u potrebnom broju primjeraka.

dlanak36.
iistopis zapisnika potpisuju Predsjedavatelj sjednice na koju

se zapisnik odnosi te zapisnidar.
Po jedan primjerak distopisa zapisnika dostavlja se Predsjedniku, jedan primjerak rawatelju, a jedan
primjerak se duva u pismohrani Skole.

dlanak 37.
listu mora biti potpis Predsjedavatelja sjednice
zapisnidara.Svakilist(stranica)morabitioznadenrednimbrojem.

Ako

se zapisnik sastoji od vi5e listova, na svakom

i

Ako je u zapisniku bilo Sto pogresno ,"rrr!*1"[i3u,"r" je pogre5ku precrlati,s tim da ostane
vidljivo 3to je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se moZe napraviti iznedu redova ili na kraju
zapisnika. Ispravak ie svojim potpisom ovjeriti Predsjedavatelj sjednice i zapisnidar.
Nije dopu5teno zapisnik uni5titi ili ga zarujeniti novim.
dlanak 39.
Odluke i zakljudci unose se u zapisnik u obliku u kakvom su doneseni.
Skra6eni zapisnik i Odluke iz stavka 1. ovoga dlaxka koji se odnosi na sve radnike
objavljuje se na oglasnoj plodi i web stranici Skole.

ilanak

ilanak
ili

pojedinadnog akta

kojije

udenike Skole

40.

Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati pravosudnim
sarno na njihov pisani zahtjev.

Tekst op6eg

i

41.

i

uprav,nim tijelima izvan Skole

:

'

na sjednici donesen, potpisuje Predsjedavatelj te sjednice.

TV.

PRIJELAZI\E I ZAVRSNE ODREDBE

odredbe ovoga poslovnika na odgovarajru,
skolsti odbor'

d

Ovaj Poslovnik moZe

se

1o.

il?"fi ki"n:*x6e

se

i

na radna tijela koja imenuje

.,

dlanak 43.

mijenjati i dopunjavati na isti nadin i u postupku po kojem je donesen'

tlantk44.

poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj.plodi skole.,fanom stupanja na
odbora, Klasa:
snagu ovog poslovnika-o radu Sb prestaje se primjenjivati Poslovnik o radu Skolskog
godne
2017
6'
travnja
od
'
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Poslovnik je objavljen na oglasnoj plodi Skole dana 12-

ilada,Erhalit, prof.
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2020. godine, a stupaje na snagu 20.

oZujka 2020. godine.

Ravnateljica:

dipl.inf.

