


 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/01 

URBROJ: 2170-43-23-01 

Rijeka, 28. veljače 2023. 

 

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99., 
35/08., 127/19),  članka 24. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
strukovnom obrazovanju (NN 69/22),  članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članka  
82. Statuta  Prirodoslovna i grafičke škole Rijeka (KLASA: 003-05/19-01/04, URBROJ: 
2170-56-08-19-01 od 4. travnja 2019., I. izmjene i dopuna Statuta od 22. svibnja 2022., 
II. izmjene i dopuna Statuta od 24. studenog 2020. i III. izmjene Statuta od 5. listopada 
2021.),  Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka na 34. sjednici održanoj 
28. veljače 2023. godine donio je  
  

IV. IZMJENE I DOPUNE  
STATUTA PRIRODOSLOVNE I GRAFIČKE ŠKOLE RIJEKA 

(KLASA: 003-05/19-01/04, URBROJ: 2170-56-08-19-01 od 4. travnja 2019.) 
 
 

      Članak 1. 
 

U članku 9. stavku 3. Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka riječ: 
„obavlja“ zamjenjuje se riječima „može obavljati“.   
 

      Članak 2.  

U članku 82. ispred zadnjeg podstavka dodaje se podstavak koji glasi:   

„- imenuje i razrješuje članove Povjerenstva za kvalitetu, “ 

      Članak 3. 

U članku 87. stavku 3. riječi: „stavka 1.“ zamjenjuju se riječima „stavka 2.“.  

      
      Članak 4.  
 
U članku 100. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:  
 
„-zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima“ 



 
 
 
Ispred zadnjeg podstavka dodaje se podstavak koji glasi:  
 
„- izvješćuje Agenciju nadležnu za strukovno obrazovanje o provedenom procesu 
samovrednovanja,“.  
 
 
      Članak 5.  
 
U članku 115. stavku 2. podstavak 16. mijenja se i glasi:  
 
„- odlučuje o zahtjevu  za priznavanje razdoblja srednjoškolskog obrazovanja 
provedenog u inozemstvu, u svrhu nastavka srednjoškolskog obrazovanja u Školi,“. 
 
 
      Članak 6. 
 
Članak 125. mijenja se i glasi:  
 
(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje i sudjelovati u postupku vanjskog  
    vrednovanja. 
(2) Samovrednovanje se provodi temeljem Metodologije samovrednovanja koju  
    odlukom donosi Agencija nadležna za strukovno obrazovanje (u daljnjem tekstu:         

Agencija). 
(3) Vanjsko vrednovanje Škole provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja. 
 
 
       Članak 7.   
 

Članak 126. mijenja se i glasi:  

(1) Samovrednovanje Škole prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

(2) Povjerenstvo ima 5 (pet) članova koje imenuje i razrješuje Školski odbor i to su: 
    -ravnatelj Škole, koji je i predsjednik Povjerenstva, 
    -predstavnik Nastavničkog vijeća, 
    -predstavnik polaznika, 
    -predstavnik roditelja, 
    -predstavnik dionika na prijedlog osnivača. 
(3) Za rad Povjerenstva odgovoran je ravnatelj Škole. 
(4) O provedenom procesu samovrednovanja ravnatelj Škole, kao predsjednik       
Povjerenstva, izvješćuje Agenciju. 
 
(5)Za operativnu provedbu procesa samovrednovanja u Školi  ravnatelj imenuje    
      školski tim za samovrednovanje. 
 
 
      Članak 8.  

Iza članka 126. dodaju se novi članci: 126. a, 126. b, 126. c i 126. d koji glase: 



 
 

„Članak 126. a 
 

Školski tim za samovrednovanje ima tri (3) člana koji se imenuju iz reda nastavnika i 
stručnih suradnika, od kojih je jedan voditelj tima i koordinator samovrednovanja. 
 

Članak 126. b 
 

Školski tim za samovrednovanje: 
-    koordinira proces samovrednovanja u suradnji s Povjerenstvom, 
- planira provedbu procesa samovrednovanja u suradnji s Povjerenstvom, 
- upravlja aktivnostima koji se provode u procesu samovrednovanja, 
- daje stručnu podršku za provedbu procesa samovrednovanja, 
- o rezultatima aktivnosti koje se provode u procesu samovrednovanja izvješćuje 

Povjerenstvo, 
- sastavlja izvješće o samovrednovanju i dostavlja ga Povjerenstvu na usvajanje, 
- koordinira provedbu planiranih unapređenja u suradnji s Povjerenstvom. 
 

Članak 126. c 
 
(1) Prijedlozi kandidata za članove školskog tima za samovrednovanje utvrđuju se 
na sjednici Nastavničkog vijeća javnim glasovanjem (dizanjem ruku). 
(2) Kandidate za članove školskog tima za samovrednovanje mogu predlagati svi 
nazočni na sjednici Nastavničkog vijeća. 
(3) Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu. 

(4) Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je prihvatio 
kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu s prethodnim stavkom. 
(5) Za članove školskog tima za samovrednovanje iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika predlaže se najmanje tri kandidata. 
(6) Ako su za članove školskog tima za samovrednovanje iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika predložena tri kandidata, izabrani su kandidati koji su dobili većinu glasova 
nazočnih članova Nastavničkog vijeća.  
(7) U slučaju da neki od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, 
predlaže se i glasuje o novome kandidatu. 
(8) Ako su za članove školskog tima za samovrednovanje iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika predložena više od tri kandidata, izabrani su kandidati koji su dobili najveći 
broj glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća. 
(9) Ako su dva ili više kandidata dobila isti najveći broj glasova, za te se kandidate 
glasovanje ponavlja. 
(10) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila natpolovična većina članova 
Nastavničkog vijeća. 
 
                                                   Članak 126. d 
 
(1) Prijedlog jednog kandidata za voditelja tima i koordinatora samovrednovanja 
utvrđuje se na sjednici Nastavničkog vijeća javnim glasovanjem (dizanjem ruku) 
između prethodno izabranih članova školskog tima za samovrednovanje. 
(2) Kandidata za člana školskog tima za samovrednovanje koji je voditelj tima i 
koordinator samovrednovanja mogu predlagati svi nazočni na sjednici 
Nastavničkog vijeća. 
(3) Članovi školskog tima za samovrednovanje mogu i sami istaknuti svoju 
kandidaturu. 



(4) Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik, član prethodno 
izabranog školskog tima za samovrednovanje, koji je prihvatio kandidaturu ili je 
sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu s prethodnim stavkom. 
(5) Za voditelja tima i koordinatora samovrednovanja predlaže se najmanje jedan 
kandidat. 
(6) Ako je za voditelja tima i koordinatora samovrednovanja predložen jedan kandidat, 
kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća.  
(7) U slučaju  da predloženi kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, predlaže se 
i glasuje o novome kandidatu. 
(8) Ako je za voditelja tima i koordinatora samovrednovanja predloženo više od jednog 
kandidata, izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova 
Nastavničkog vijeća. 
(9) Ako su dva kandidata dobila isti najveći broj glasova, za te se kandidate 
glasovanje ponavlja. 
(10) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila natpolovična većina članova 
Nastavničkog vijeća. „ 
 
 
      Članak 9.  

Članak 127. mijenja se i glasi:  
 
(1) Prijedlog kandidata za člana Povjerenstva-predstavnika Nastavničkog vijeća, 
utvrđuje se na sjednici Nastavničkog vijeća javnim glasovanjem (dizanjem ruku). 
(2) Kandidate za člana Povjerenstva-predstavnika Nastavničkog vijeća mogu 
predlagati svi nazočni na sjednici Nastavničkog vijeća. 
(3) Svaki nastavnik i stručni suradnik može sam istaknuti svoju kandidaturu. 

(4) Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni suradnik koji je prihvatio 
kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu s prethodnim stavkom. 
(5) Za člana Povjerenstva-predstavnika Nastavničkog vijeća predlaže se najmanje 
jedan kandidat. 
(6) Ako je za člana Povjerenstva-predstavnika Nastavničkog vijeća predložen jedan 
kandidat, kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova nazočnih članova 
Nastavničkog vijeća.  
(7) U slučaju  da predloženi kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, predlaže se 
i glasuje o novome kandidatu. 
(8) Ako je za člana Povjerenstva-predstavnika Nastavničkog vijeća predloženo više od 
jednog kandidata, izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih 
članova Nastavničkog vijeća. 
(9) Ako su dva ili više kandidata dobila isti najveći broj glasova, za te se kandidate 
glasovanje ponavlja. 
(10) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila natpolovična većina članova 
Nastavničkog vijeća.  
(11) Dio zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća na kojem se održao izbor kandidata 
za člana Povjerenstva-predstavnika Nastavničkog vijeća, a odnosi se na izbor 
kandidata, dostavlja se Školskom odboru. 
 
 
      Članak 10.  
 

U članak 128. stavku 1. riječi „Povjerenstva iz reda dionika“ zamjenjuju se riječima 

„Povjerenstva-predstavnika dionika“  



U stavku 2. riječi „za predstavnika učenika“ zamjenjuju se riječima „za predstavnika 
polaznika“. 
 
      Članak 11.  
 
U cijelom članku 129. riječi: „člana Povjerenstva iz reda roditelja“ zamjenjuju se 
riječima: „člana Povjerenstva-predstavnika roditelja“, u odgovarajućem padežu.  
 
Stavak 6. mijenja i glasi:  
„ Ako je za člana Povjerenstva-predstavnika roditelja predložen jedan kandidat, 
kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova nazočnih članova Vijeća roditelja.“ 
 
U stavku 9. iza riječi: „dva“, dodaju se riječi: „ili više“. 
 
Stavak 11. mijenja se i glasi:  
„ Dio zapisnika sa sjednice Vijeća roditelja na kojem se održao izbor kandidata za člana 
Povjerenstva-predstavnika roditelja, a odnosi se na izbor kandidata, dostavlja se 
Školskom odboru.“. 
 
 
     Članak 12.  
 
U cijelom članku 130. riječi: „člana Povjerenstva iz reda učenika“ zamjenjuju se 
riječima: „člana Povjerenstva-predstavnika polaznika“, u odgovarajućem padežu.  
 
Stavak 6. mijenja i glasi:  
„ Ako je za člana Povjerenstva-predstavnika polaznika predložen jedan kandidat, 
kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova nazočnih članova Vijeća učenika.“ 
 
U stavku 9. iza riječi: „dva“, dodaju se riječi: „ili više“. 
 
Stavak 11. mijenja se i glasi:  
„Dio zapisnika sa sjednice Vijeća učenika na kojem se održao izbor kandidata za člana 
Povjerenstva-predstavnika polaznika, a odnosi se na izbor kandidata, dostavlja se 
Školskom odboru.“. 
 
 
     Članak 13.   
Članak 131. mijenja se i glasi: 
 
(1) Nakon što Školski odbor imenuje članove Povjerenstva, najkasnije u roku od 
15 dana, saziva se konstituirajuća sjednica novoizabranog Povjerenstva. 

(2) Konstituirajuću  sjednicu saziva i vodi ravnatelj, kao predsjednik Povjerenstva. 

(3) Dnevni red konstituirajuće sjednice sadrži: 

- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Povjerenstva 
- izbor zamjenika predsjednika Povjerenstva. 

                                                   
    
     Članak 14.  
 
Iza članka 131. dodaje se novi članak 131. a koji glasi: 
                              
            „Članak 131.a 



 

U roku od 15 dana od dana konstituirajuće sjednice Povjerenstva, ravnatelj 

Škole, sukladno članku 126. stavku 5. Statuta, imenuje školski tim za 

samovrednovanje.“  

 
                                 
     Članak 15.  
 
U članku 132. stavku 2. riječi „Članu Povjerenstva iz reda roditelja“ zamjenjuju se 
riječima: „Članu Povjerenstva-predstavnika roditelja“.  
 
 
     Članak 16.  
 
Članak 133. mijenja se i glasi: 
 
(1) Predsjednik Povjerenstva je ravnatelj Škole. 
(2) Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva traje 3 (tri) godine. 
(3) Zamjenik predsjednika Povjerenstva bira se na 3 (tri) godine. 
(4) O kandidatima za zamjenika predsjednika Povjerenstva, članovi 
Povjerenstva glasuju javno. 
(5) Za zamjenika predsjednika Povjerenstva može biti imenovan svaki član 

Povjerenstva. 

(6) Kandidate za zamjenika predsjednika Povjerenstva mogu predlagati svi članovi 

Povjerenstva nazočni na sjednici. 
(7) Svaki član Povjerenstva može sam istaknuti svoju kandidaturu. 
(8) Kandidatom se smatra svaki član Povjerenstva koji je prihvatio kandidaturu 
ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu s prethodnim stavkom. 
(9) Za zamjenika predsjednika Povjerenstva predlaže se najmanje jedan 
kandidat. 

(10) Ako je za zamjenika predsjednika Povjerenstva predložen jedan kandidat, 
kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova nazočnih članova Povjerenstva. 
(11) U slučaju da predloženi kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, predlaže 
se i glasuje se o novome kandidatu. 
(12) Ako je za zamjenika predsjednika Povjerenstva predloženo više od jednog 
kandidata, izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova 
Povjerenstva. 
13) Ako su dva kandidata dobila isti najveći broj glasova, za te se kandidate 
glasovanje ponavlja. 
14) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila natpolovična većina članova 
Povjerenstva. 
 
     Članak 17.  
 
U članku 134. stavku 1. ispred zadnjeg podstavka dodaje se podstavak:  
„-izvješćuje Agenciju o provedenom procesu samovrednovanja,“. 
 
Stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
(2) Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi ravnatelj kao predsjednik, a u slučaju njegove 
spriječenosti zamjenik predsjednika. 
 
      Članak 18.  



U članku 136. podstavku 3. riječi: „članu izabranom iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika“ zamjenjuju se riječima: „članu koji je predstavnik Nastavničkog vijeća“: 
 
U podstavku 4. riječi: „člana izabranog iz reda Vijeća roditelja“ zamjenjuju se riječima: 
„člana koji je predstavnik roditelja“. 

 
U podstavku 6. riječi: „član izabran iz reda nastavnika i stručnih suradnika“ 
zamjenjuju se riječima: „član koji je predstavnik Nastavničkog vijeća“. 
 
 
      Članak 19.  
 
U članku 139. brišu se riječi: „ukupnog broja“. 
 
 
      Članak 20.  
 
Mijenja se članak 140. stavak 2. i glasi:  
 (2) Zapisnik vodi član Povjerenstva kojeg odredi predsjednik Povjerenstva, odnosno      
    zamjenik predsjednika Povjerenstva u slučaju odsutnosti predsjednika Povjerenstva.  
 
 
      Članak 21.  
Članak 150. mijenja se i glasi: 

(1) Škola provodi postupak priznavanja razdoblja srednjoškolskog obrazovanja 

provedenog u inozemstvu u svrhu nastavka srednjoškolskog obrazovanja, za osobe 

koje se započele srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, a nisu stekle inozemnu 

obrazovnu kvalifikaciju. 

(2) Postupak priznavanja pokreće se na pisani zahtjev roditelja, skrbnika, zakonskog 

zastupnika ili učenika, a vodi se na temelju isprava, drugih dokaza i podataka o 

dosadašnjem razdoblju srednjoškolskog obrazovanja osobe u inozemstvu. 

(3) Zahtjev za priznavanje mora sadržavati: 

- odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje trajanje razdoblja srednjoškolskog 

obrazovanja provedenog u inozemstvu u izvorniku, 

- ovjereni prijevod isprave iz prethodnog podstavka, 

- ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva, 

- presliku osobne iskaznice, putne isprave ili drugog odgovarajućeg dokumenta 

kojim se može utvrditi identitet osobe za koju se zahtjev podnosi. 

 

(4) U postupku iz stavka 1. ovog članka, Škola može zatražiti pomoć i savjet Agencije 

za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

 

 Članak 22. 

Članak 151. mijenja se i glasi: 

(1)  O zahtjevu iz članka 150. stavka 2. Statuta odlučuje Nastavničko vijeće 

rješenjem u 30 dana od dana podnošenja. 



(2) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, Nastavničko vijeće može zahtjev priznati ili 

odbiti. 

(3) Ako se rješenjem iz stavka 2. priznaje razdoblje srednjoškolskog obrazovanja 

provedeno u inozemstvu, istim rješenjem odobriti će se nastavak obrazovanja u Školi 

i upis u odgovarajući razred. 

(4) Rješenjem iz stavka 3. ovog članka Nastavničko vijeće može, uz priznavanje 

razdoblja srednjoškolskog obrazovanja provedenog u inozemstvu, utvrditi i obvezu 

polaganja razlikovnih ispita, ukoliko je isto potrebno. 

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 

upravni spor. 

 

      Članak 23.  
 
U članku 248. brišu se riječi: „Poslovnik o radu Vijeća roditelja“. 
 
 
      Članak 24.   

 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj 

ploči Škole. 

 
 

     Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________________ 

             Ivana Marin-Garac, prof.  

    

 

 

Na ove Izmjene i dopune Statuta osnivač Primorsko–goranska županija dala je 

suglasnost KLASA:024-01/23-01/04, URBROJ: 2170-01-01/6-23-34 od 30. siječnja 

2023.  godine. 

 

Utvrđuje se da su Izmjene i dopune Statuta objavljeni na oglasnoj ploči Škole dana  

______________ 2023. godine. 

     

 

    Ravnatelj:   

 

____________________ 

Radenko Bradić, dipl. ing. 



 

 
 
 
 




