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PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N

Predmet: Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin,
- prijedlog, dostavlja se,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i
4/13.), Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin upućujem
predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin određuje se Zdenka Turkalj Čohilj, dipl. ped., ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Pazin.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) i članka 22. Stavka 3. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11.) i
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 04/13.) Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj __ srpnja 2014. Godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin

I.
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
Pazin,

OBRAZLOŽENJE
OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA
Donošenjem Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11.), prema
odredbama članka 27. stavka 3. i 4. toga Zakona propisano je da su sve plesne i glazbene škole koje
rade u sastavu pučkih otvorenih učilišta dužne uskladiti svoje ustrojstvo, rad i poslovanje, statute i
opće akte s odredbama tog Zakona najkasnije do 31. kolovoza 2014. godine, odnosno da školama koje
djeluju u sastavu pučkih otvorenih učilišta s danom 31. kolovoza 2014. godine prestaje pravo
obavljanja poslova u sastavu pučkih otvorenih učilišta.
Na zahtjev Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna škola), za prethodnim
pozitivnim mišljenjem za proširenjem djelatnosti Osnovne škole, upućen Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo), Ministarstvo je Osnovnoj školi dalo pozitivno mišljenje za
proširenje djelatnosti, osnivanjem glazbenog odjela za izvođenje osnovnoškolskog glazbenog
obrazovanja.
Na temelju navedenog Osnovna škola je pristupila izmjeni Statuta i drugih općih akata u
skladu sa Zakonom.
RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKLJUČKA
Cilj ovog Zaključka je omogućiti nastavak provođenja djelatnosti osnovnoškolskog glazbenog
obrazovanja u Pazinu u skladu sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju te drugim važećim zakonima i
podzakonskim aktima.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97.,
47/99., i 35/08.), članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12. - Uredba, 16/12., 86/12. i 94/13.),
članka 21. stavka 2. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11.) i članka 60.
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača Grada
Pazina, KLASA: 602-02/14-01/__ URBROJ: 2163/01-03-02-14-__ od __. srpnja 2014. godine, na
sjednici održanoj dana __. srpnja 2014. godine, d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN
Članak 1.
U Statutu Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (od 29. listopada 2008. godine, u daljnjem
tekstu: Statut) i njegovim Izmjenama i dopunama (od 20. siječnja 2011., 16. studenoga 2011. i 13.
prosinca 2012. godine), članak 13. mijenja se i glasi:
„Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, te osnovnog
glazbenog obrazovanja.“
Članak 2.
U članku 15. Statuta nakon stavka 1. dodaje se novi, 2. stavak, koji glasi:
„Osnovno glazbeno obrazovanje ostvaruje se prema osnovnoškolskom umjetničkom
kurikulumu u šestogodišnjem trajanju.“
Sadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
Članak 3.
Članak 30. Statuta mijenja se i glasi:
„Škola obavlja djelatnost iz članka 13. Statuta u sjedištu, područnim školama i Glazbenom
odjelu i to u:
1. Matičnoj školi Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9,
2. Područnoj školi Cerovlje, Cerovlje bb,
3. Područnoj školi Gologorica, Gologorica 6,
4. Područnoj školi Gračišće, Gračišće 78,
5. Područnoj školi Lupoglav, Lupoglav 5,
6. Područnoj školi Motovun, Kanal 9,
7. Područnoj školi Karojba, Karojba 35,
8. Područnoj školi Kašćerga, Kašćerga 34,
9. Područnoj školi Trviž, Trviž 5,
10. Područnoj školi Tinjan, Tinjan 2a
11. Područnoj školi Sveti Petar u Šumi, Plac 10,
12. Glazbeni odjel Pazin, Narodnog doma 1.
Područne škole u Cerovlju, Gologorici i Gračišću organizacijski su vezane za Matičnu školu
Pazin, a Područna škola Kašćerga za Područnu školu Trviž.
U Matičnoj školi u Pazinu te u Područnim školama u Trvižu, Svetom Petru u Šumi, Lupoglavu,
Motovunu, Tinjanu i Karojbi ostvaruju se programi osnovnog školovanja za učenike od prvog do osmog
razreda, a u Područnim školama u Cerovlju, Gologorici, Gračišću i Kašćergi od prvog do četvrtog
razreda.
Područne škole obavljaju djelatnost pod nazivom Škole uz naznaku Područne škole i mjestu u
kojem djeluju.
Glazbeni odjel obavlja djelatnost pod nazivom Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin,
Glazbeni odjel Pazin.“
Članak 4.
Članak 31. Statuta mijenja se i glasi:
„Rad u područnoj školi i Glazbenom odjelu organizira i vodi voditelj područne škole i voditelj
Glazbenog odjela.

U Matičnoj školi i područnim školama u kojima se izvodi nastava od prvog do osmog razreda
samostalno djeluju razredna vijeća i učiteljska vijeća tih razrednih odjela s pripadajućim područnim
školama u kojima se izvodi nastava od prvog do četvrtog razreda prema ustroju iz članka 30. ovog
Statuta.
U Glazbenom odjelu izvodi se nastava od prvog do šestog razreda i samostalno djeluju razredna
vijeća i Učiteljsko vijeće.“
Članak 5.
U članku 37. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
„Predlaganje članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika obavlja se na
sjednicama Učiteljskog vijeća u Matičnoj školi u Pazinu i u područnim školama u Lupoglavu,
Motovunu, Karojbi, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Trviž i Glazbenom odjelu.“
Članak 6.
U članku 50. stavak 4. Statuta mijenja se i glasi:
„Nakon svake sjednice zapisnik se objavljuje na oglasnim pločama Matične škole, područnih
škola i Glazbenog odjela radi izvještavanja o radu Školskog odbora.“
Članak 7.
Nakon članka 78. Statuta točka VI. mijenja se i glasi:
„VI. VODITELJ SMJENE, VODITELJI PODRUČNIH ŠKOLA I VODITELJ
GLAZBENOG ODJELA“
Članak 8.
Članak 80. Statuta mijenja se i glasi:
„Voditelji područnih škola i Glazbenog odjela zaduženi su, uz ravnatelja Škole, za organizaciju
odgojno-obrazovnog procesa i rad tih škola, te Glazbenog odjela.
Po nalogu ravnatelja Škole, organiziraju i vode sjednice Učiteljskog vijeća koje djeluje u
pojedinim područnim školama i Glazbenom odjelu.“
Članak 9.
Članak 84. Statuta mijenja se i glasi:
„Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj.
Učiteljskim vijećem rukovodi ravnatelj, odnosno voditelji područnih škola za područne škole, te
voditelj Glazbenog odjela.“
Članak 10.
U članku 87. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:
„Zapisnik Učiteljskog vijeća potpisuju zapisničar i ravnatelj za Matičnu školu, zapisničari i
voditelji područnih škola, te zapisničar i voditelj Glazbenog odjela.“
Članak 11.
Članak 103. Statuta mijenja se i glasi:
„Škola upisuje u prvi razred djecu koja su do 1. travnja tekuće godine navršila šest (6) godina
života.
Škola će upisati u prvi razred i djecu koja do 31. ožujka tekuće godine nemaju šest (6) godina
života ako to, na zahtjev roditelja ili skrbnika, odobri Ured državne uprave.
Upis djece u prvi razred Škola provodi se prema planu upisa koji donosi Ured državne uprave.
Upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju pravo djeca koja su navršila sedam
(7) godina života i zadovoljavaju kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.“
Članak 12.
Članak 163. Statuta mijenja se i glasi:
„Odluku o naknadi štete donosi ravnatelj, voditelj područne škole ili Glazbenog odjela, iznimno
Učiteljsko vijeće.“

Članak 13.
U članku 167. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
„U Školi se utemeljuje Vijeće učenika:“
Članak 14.
U članku 180. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:
„U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja koje ima 25 članova.“
Članak 15.
Članak 181. Statuta mijenja se i glasi:
„U Matičnoj školi, područnim školama i Glazbenom odjelu ustrojavaju se Odbori vijeća
roditelja.
Odbor vijeća roditelja u Matičnoj školi Pazin, Područnim školama Lupoglav, Karojba,
Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Trviž i Glazbenom odjelu čine po jedan (1) predstavnik roditelja
iz svakog razrednog odjela pojedine škole ili Glazbenog odjela.
U Područnim školama Cerovlje, Gologorica, Gračišće i Kašćerga funkciju Odbora vijeća
roditelja imaju svi roditelji učenika pojedine škole.“
Članak 16.
Članak 183. Statuta mijenja se i glasi:
„Sjednice Odbora vijeća roditelja saziva i vodi u Matičnoj školi Pazin ravnatelj, u područnim
školama voditelj područne škole, a u Glazbenom odjelu voditelj Glazbenog odjela.
Na sjednici Odbora vijeća roditelja vodi se zapisnik. Ravnatelj, voditelj područne škole odnosno
Glazbenog odjela određuje osobu koja je zadužena za vođenje zapisnika.“
Članak 17.
U članku 184. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
„Roditelji članovi Odbora vijeća roditelja izabiru u Vijeće roditelja:
- iz Matične škole Pazin osam (8) roditelja,
- iz Područnih škola Lupoglav, Karojba, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Trviž: po dva
(2) roditelja iz svake škole i to jedan (1) roditelj predstavnik roditelja iz razredne nastave i
jedan (1) roditelj predstavnik iz predmetne nastave,
- iz Područnih škola Cerovlje, Gologorica, Gračišće i Kašćerga: po jednog (1) roditelja iz
svake škole,
- iz Glazbenog odjela: jednog (1) roditelja.“
Članak 18.
Ovlašćuje se Školski odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin u roku od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta.
Članak 19.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Škole.
Predsjednik
Školskog odbora
Ivan Štefanić, prof.
Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole ______________ 2014.
godine, a stupile su na snagu ______________ 2014. godine.
KLASA: 012-03/14-01/01
URBROJ: 2163/01-10-01-14-1
Pazin, ____________ 2014.
Ravnateljica

Zdenka Turkalj-Čohilj, dipl. ped.

