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G R A D  P A Z I N 
 

 
 17 
 

Na temelju članka 109. stavka 1. 
Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima („Narodne novine“ broj 
27/01.), a u vezi s člankom 128. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 86/08.) i članka 39. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
21/01., 4/05., 1/06. i 17/06. - pročišćeni tekst 
17/06. – pročišćeni tekst), Gradsko 
poglavarstvo Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana 03. ožujka 2009. donijelo je 

 
P R A V I L N I K 

o izmjeni Pravilnika o koeficijentima 
složenosti poslova radnih mjesta i 

primanjima službenika i namještenika u 
gradskoj upravi Grada Pazina 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o koeficijentima 
složenosti poslova radnih mjesta i primanjima 
službenika i namještenika u gradskoj upravi 
Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 11/06., 1/08 i 13/08.) u članku 6. 
točka 8. mijenja se i glasi: 

„8. Upravni referent za prostorno 
uređenje i gradnju     1,10“. 
 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 

(8) dana od dana objave u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  

 
KLASA: 120-01/09-01/01 
URBROJ: 2163/01-02-01-09-2 
Pazin, 03. ožujka 2009. 

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

PAZINA 
 

Predsjednik Poglavarstva 
Neven Rimanić, dipl.ing.,v.r. 
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PUČKO  OTVORENO  UČILIŠTE  U  PAZINU 
 
 
 
 18 
 

Na temelju članka 26. i  članka 39. 
Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 
11. studenog 1995., 29. siječnja 1998. i 29. 
rujna  2008, ("Službene novine" Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan broj  
14/95., 3/98. i 13/08.), te članka 98.  Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi ("Narodne novine" broj 87/08.), Upravno 
vijeće (u širem sastavu) Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu, na sjednici održanoj dana 11. 
veljače 2009., donijelo je  
 

P R A V I L N I K 
O NAČINU RADA  

OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE 
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA  

U PAZINU 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Pravilnikom o načinu rada Osnovne 

glazbene škole Pučkog otvorenog učilišta u 
Pazinu ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju 
se  statusna obilježja, naziv, sjedište i 
djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način 
odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, 
izricanje pedagoških mjera, prava i obveze 
učenika, učitelja te roditelja i  druga važna 
pitanja za obavljanje djelatnosti i poslovanje 
Osnovne glazbene škole. 
 

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I 
DJELATNOST 

 
Članak 2. 

(1) Osnovna glazbena škola je podružnica 
u sastavu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
(u daljnjem tekstu: Škola). 

(2) Škola nema svojstvo pravne osobe te 
njenom djelatnošću i poslovanjem prava i 
obveze stječe Pučko otvoreno učilište u Pazinu 
( u daljnjem tekstu: Učilište). 

(3) Škola obavlja svoju djelatnost i posluje 
pod nazivom Pučkog otvorenog učilišta u  

 
 
 
 
Pazinu i svojim nazivom i pri tome obavezno 
navodi svoje sjedište i sjedište ustanove u 
čijem je sastavu. 

 
Naziv i sjedište 

 
Članak 3 

(1) Škola obavlja svoju djelatnost i posluje 
pod nazivom: Pučko otvoreno učilište u 
Pazinu, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 
broj 1, Osnovna glazbena škola, Pazin, 
Narodnog doma broj 1. 

(2) Škola može koristiti i skraćeni naziv koji 
glasi: Otvoreno učilište u Pazinu, Osnovna 
glazbena škola, Narodnog doma broj 1. 

(3) Sjedište  škole je u Pazinu,  Narodnog 
doma broj 1. 

 
Članak 5 

Naziv Škole mora biti istaknut na 
zgradi u kojoj je njezino sjedište i drugim 
zgradama u kojima obavlja svoju djelatnost. 
 

Članak 6. 
Odluku o promjeni naziva i sjedišta 

Škole donosi Upravno vijeće (u širenom 
sastavu) uz prethodnu suglasnost nadležnog 
tijela. 
 

Predstavljanje i zastupanje  
 

Članak 7. 
(1) Školu zastupa i predstavlja ravnatelj 
Učilišta, sukladno zakonu, Statutu i ovom 
Pravilniku.  

(2) Ravnatelj može dati punomoć drugoj 
osobi za zastupanje sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 

 
Pečat i štambilj  

 
Članak 8. 

(1) U radu i poslovanju Škola koristi pečat i 
štambilj. 
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(2) Pečat s grbom Republike Hrvatske 
okruglog je oblika, promjera 38 mm, u kojem 
je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Pučko 
otvoreno učilište u Pazinu, Osnovna glazbena 
škola, a u sredini pečata je utisnut grb 
Republike Hrvatske. 

(3) Pečatom s grbom Republike Hrvatske 
ovjeravaju se samo javne isprave koja Škola 
izdaje i akti koje Škola donosi u obavljanju 
svojih javnih ovlasti. 

(4) Za redovito administrativno i financijsko 
poslovanje Škola može imati više pečata i 
štambilja različitih oblika i dimenzija koji 
sadrže puni naziv i sjedište Škole. 

(5) Svaki pečat ima svoj broj. 

(6) O broju, uporabi i čuvanju pečata i 
štambilja odlučuje ravnatelj. 

 
Obavljanje djelatnosti 

 
Članak 9. 

(1) Škola obavlja djelatnost osnovnog 
glazbenog odgoja i obrazovanja u posebnom 
obrazovnom programu.  

(2) Odgoj i obrazovanje u Školi ostvaruju se 
na temelju nacionalnog kurikuluma,  nastavnog 
plana i programa i školskog kurikuluma, po 
posebnom programu osnovnog glazbenog 
školovanja. 

(3) Osnovno glazbeno obrazovanje učenici 
pohađaju uz obavezno osnovno obrazovanje u 
osnovnoj školi. 

(4) Škola izvodi nastavni plan i program u 
šestogodišnjem trajanju prema posebnom 
obrazovnom programu koje donosi 
Ministarstvo. 

(5) Škola djelatnost osnovnog glazbenog 
obrazovanja obavlja kao javnu službu. Na 
temelju javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće 
poslove: 

- upis u školu i ispis iz  škole s vođenjem 
odgovarajuće evidencije i dokumentacije 

- organizacija i izvođenje nastave i drugih 
oblika odgojno – obrazovnog rada s 
učenicima te vođenje odgovarajuće 
evidencije 

- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te 
vođenje evidencije o tome kao i o 
učeničkim postignućima 

- poduzimanje pedagoških mjera i vođenje 
evidencije o njima 

- organizacija predmetnih i razrednih ispita i 
vođenje evidencije o njima 

- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda 
- upisivanje podataka o odgojno- 

obrazovnom radu u e-Maticu–zajednički 
elektronički upisnik ustanova. 

 
Članak 10. 

Škola je u obavljanju poslova na temelju 
javnih ovlasti te odlučivanja na temelju javnih 
ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim 
interesima učenika, roditelja ili skrbnika 
učenika te drugih fizičkih ili pravnih osoba, 
dužna postupati prema odredbama Zakona o 
općem upravnom postupku, postupovnim 
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju  u 
osnovnoj i srednjoj školi i ostalih zakona 
kojima se uređuje djelatnost osnovnog 
obrazovanja odnosno glazbenog obrazovanja. 
 

Školski kurikulum 
 

Članak 11. 
(1) Djelatnost Škole iz članka 9. ovog 
Pravilnika ostvaruje se na temelju nacionalnog 
kurikuluma, nastavnog plana i programa i 
školskog kurikuluma. 

(2) Škola radi na temelju školskog 
kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. 

(3) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i 
kratkoročni plan i program Škole s 
izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, 
a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma 
i nastavnog plana i programa. 

(4) Školski kurikulum određuje nastavni 
plan i program izbornih predmeta, 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti  i 
druge odgojno – obrazovne aktivnosti, 
programe i projekte prema smjernicama 
hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. 

(5) Školskim kurikulumom se utvrđuje: 

- aktivnost, program i/ili projekt 
- ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta 
- namjena aktivnosti, programa i/ili projekta 
- nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta 
- način realizacije aktivnosti, programa i/ili 

projekta 
- vremenik aktivnosti, programa i/ili 

projekta 
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- detaljan troškovnik aktivnosti, programa 

i/ili projekta 
- način vrednovanja i način korištenja 

rezultata vrednovanja. 
 

Članak 12. 
(1) Školski kurikulum donosi Upravno 
vijeće (u širem sastavu) do 15. rujna tekuće 
školske godine, na prijedlog Učiteljskog 
vijeća. 

(2) Školski kurikulum objavljuje se na 
oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Učilišta. 
 

Godišnji plan i program rada 
 

Članak 13. 
(1) Godišnji plan i program rada donosi se 
na osnovi nastavnog plana i programa rada i 
školskog kurikuluma. 

(2) Godišnjim planom i programom rada 
utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji 
poslova  a sadrži u pravilu: 

- podatke o uvjetima rada 
- podatke o izvršiteljima poslova 
- godišnji kalendar rada 
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji 

rada 
- tjedni i godišnji broj sati po razredima i 

oblicima odgojno – obrazovnog rada 
- planove rada ravnatelja i učitelja  
- planove rada Upravnog vijeća (u širem 

sastavu) i stručnih tijela Škole 
- plan stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja u skladu s potrebama Škole 
- podatke o ostalim aktivnostima u funkciji 

odgojno-obrazovnog rada i poslovanja 
Škole. 

 
(3) Nastavnim planom utvrđuju se  obvezni 
i izborni predmeti, raspored po razredima, 
tjedni broj nastavnih sati po predmetima, 
ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati. 

(4) Programom se utvrđuju ciljevi, sadržaj i 
zadaće obveznih i izbornih predmeta. 

(5) Godišnji plan i program rada donosi 
Upravno vijeće u (širem sastavu) do 30. rujna 
tekuće godine na prijedlog ravnatelja uz 
prethodno mišljenje Vijeća roditelja. 
 

Članak 14. 
(1) Za učenike kojima je potrebna pomoć u 
učenju, Škola je dužna organizirati dopunsku 
nastavu. 

(2) Za učenike koji u određenom nastavnom 
predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili 
pokazuju poseban interes za određeni nastavni 
predmet, Škola je dužna organizirati dodatnu 
nastavu. 
 

Članak 15. 
(1) U izvođenju odgojno obrazovnih 
sadržaja, Škola surađuje s ustanovama, 
udrugama te drugim pravnim i fizičkim 
osobama. 

(2) Škola sudjeluje u društvenom i 
kulturnom životu naselja s čijih područja 
učenici pohađaju Školu. 

(3) U tu svrhu Škola organizira kulturne 
programe, natjecanja i druge aktivnosti 
učenika. 

 
Organizacija rada Škole 

 
Članak 16. 

(1) Školska godina počinje 1. rujna a 
završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta. 

(2) Tijekom školske godine učenici imaju 
pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor. 

(3) Odgojno - obrazovni rad organizira se u 
dvije smjene. 

(4) U Školi se izvodi nastava tijekom pet 
radnih dana tjedno. 

(5) Dnevno trajanje nastave učenika 
utvrđuje se rasporedom sati.  

(6) Nastava  se izvodi individualno, grupno, 
u razrednom odjelu i u većim skupinama (zbor, 
orkestar), putem predavanja, vježbi, seminara i 
drugih načina i oblika rada u skladu s 
nastavnim planom i programom i školskim 
kurikulumom. 

(7) Broj učenika u razrednom odjelu i 
odgojno-obrazovnoj skupini određuje se prema 
specifičnostima izvođenja nastave.   

(8) Nastava se izvodi u razrednom odjelu, 
individualno i grupno: 

- pojedinačno za nastavu glazbala, solo 
pjevanja i korepeticije, 

- s 2 do 4 učenika u nastavi partiture, 
dirigiranja i osnova vokalne tehnike, 

- s  4 do 6 učenika u nastavi harmonije, 
polifonije, glazbenog folklora, metodike 
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nastave glazbe i rada s dječjim 
instrumentarijem, 

- s  2 do 8 učenika u nastavi komorne 
glazbe, 

- u razrednom odjelu s 10 do 15 učenika u 
nastavi solfeggia, teorije glazbe, povijesti 
glazbe, glazbenih oblika i poznavanja 
glazbala, 

- skupno s minimalno 12 do 15 učenika za 
nastavu orkestra, odnosno minimalno 20 
učenika za nastavu zbora. 

 
(9) Nastava se prilagođava svakom učeniku, 
posebno u pogledu individualnog rada i grupne 
glazbene nastave, vodeći računa o učeničkom 
rasporedu u redovitoj osnovnoj školi. 
 
(10) Nastava se izvodi u klasičnim i 
specijaliziranim učionicama te drugim 
prostorima primjerenim nastavnim predmetima 
i izvannastavnim aktivnostima. 
 

III. UČENICI 
 

Upis učenika 
 

Članak 17. 
(1) Škola obavlja upis učenika u skladu s 
odlukom o upisu. 
 
(2) Odluka o upisu sadrži naziv programa, 
broj učenika koji će se upisivati u prvi razred, 
uvjete upisa i potrebnu dokumentaciju, način i 
postupak provođenja prijemnog ispita odnosno 
audicije te druga pitanja u svezi s upisom i 
izborom kandidata. 
 
(3) Poziv i obavijest o upisu objavljuje se u 
javnim glasilima. 
 
(4) Pravo upisa imaju pod jednakim 
uvjetima svi kandidati koji polože prijemni 
ispit. 
 
(5) U prvi razred mogu se upisati učenici 
koji da 1. rujna tekuće kalendarske godine 
imaju navršenih  8. godina  života. 
 
(6) Upis učenika provodi upisno 
povjerenstvo koje imenuje ravnatelj. 
 

Članak 18. 
(1) Status redovitog učenika  stječe se 
upisom u Školu. 
 

(2) Status redovitog učenika ima učenik za 
vrijeme trajanja školovanja. 
 
(3) Kao relevantni podaci za upis u prvi 
razred uzimaju se podaci iz izvoda iz matične 
knjige rođenih, domovnice, isprava o 
prebivalištu ili boravištu roditelja odnosno 
skrbnika te podaci koje Školi dostavi ovlašteno 
upravno tijelo. 

 
Članak 19. 

(1) Učenicima se prigodom upisa u Školu 
izdaje učenička knjižica. 
 
(2) Učenicima od I. do VI. razreda u 
učeničkoj knjižici evidentira se uspjeh na kraju 
nastavne godine. 
 
(3) Svjedodžba VI. razreda je isprava o 
završetku  Škole. 
 

Članak 20. 
(1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i 
druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici 
su dužni opravdati (ispričnicom roditelja, 
skrbnika, liječnika i sl.).  
 
(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. 
 

Članak 21. 
Učenik može izostati s nastave odnosno 

drugog oblika odgojno-obrazovnog rada po 
odobrenju: 
- učitelja s njegovog sata 
- razrednika do 5 radnih dana 
- ravnatelja do 10 radnih dana 
- Učiteljskog vijeća više od 10 radnih dana. 

 
Članak 22. 

(1) Ako učenik nije prisutan na nastavi cijeli 
dan roditelj je o  tome dužan obavijestiti 
razrednika. 
 
(2) Ako učenik ne dolazi redovito na 
nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, 
ravnatelj će zatražiti od roditelja ili skrbnika 
objašnjenje o razlozima učenikovog 
neizvršavanja obveza. 
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Članak 23. 
(1) Prava su učenika: 
- pravo na obaviještenost o svim pitanjima 

koja se na njega odnose 
- pravo na savjet i pomoć u rješavanju 

problema, sukladno njegovom najboljem 
interesu 

- pravo na uvažavanje njegovog mišljenja 
- pravo na pomoć drugih učenika škole 
- pravo na pritužbu koje može predati 

učiteljima, ravnatelju i Upravnom vijeću  
- pravo na sudjelovanje u radu Vijeća 

učenika, te izradi i provedbi kućnog reda 
- pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-

obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog 
rada. 

 
(2) Obaveze učenika su: 
- pohađanje obveznog dijela programa i 

drugih oblika odgojno-obrazovnog rada 
koje je izabrao 

- pridržavanje pravila kućnog reda 
- ispunjavanje uputa učitelja, ravnatelja i 

drugih zaposlenika Škole, a koje su u 
skladu s pravnim propisima i kućnim 
redom 

- čuvanje udžbenika i drugih obrazovnih i 
nastavnih sredstava. 

 
Prestanak statusa učenika 

 
Članak 24. 

Učeniku prestaje status redovitog 
učenika Škole: 
- na kraju školske godine u kojoj je završio  

osnovno glazbeno obrazovanje 
- kada se ispiše iz Škole 
- kada se ne upiše u sljedeći razred. 
 

Obaveza zaštite prava učenika 
 

Članak 25. 
Učitelji i ostali radnici u Školi dužni su 

poduzimati sve mjere zaštite prava učenika te o 
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima 
tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlorabe, 
zanemarivanja ili nehajnog postupanja, 
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika odmah 
izvijesti ravnatelja  koji je to dužan javiti tijelu 
socijalne skrbi odnosno drugom nadležnom 
tijelu. 

 
 
 

Vijeće učenika  
 

Članak 26. 
(1) U Školi se utemeljuje Vijeće učenika 
koje čine predstavnici učenika svakog 
razrednog  odijela. 
 
(2) Učenici razrednog odjela na početku 
školske godine biraju predsjednika, zamjenika 
predsjednika i blagajnika razrednog odjela te 
predstavnika u Vijeće učenika za tekuću 
školsku godinu. 
 
(3) Za predsjednika, zamjenika predsjednika 
i blagajnika razrednog odjela te predstavnika u 
Vijeće učenika izabran je učenik koji je dobio 
najveći broj glasova prisutnih učenika. 
 
(4) Zamjenik predsjednika razrednog odjela 
zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove 
spriječenosti. 
 
(5) Glasovanje je javno a postupkom izbora 
rukovodi razrednik. 
 
(6) Predsjednik razrednog odjela predstavlja 
razredni odjel, štiti i promiče interese učenika 
razrednog odjela u školi. 
 
(7) Blagajnik razrednog odjela prikuplja i 
čuva novac koji mu učenici daju za 
ostvarivanje aktivnosti razrednog odjela i 
druge potrebe. 
 
(8) Blagajnik je dužan prikupljeni novac 
odgovorno čuvati i predati zajedno s 
evidencijom razredniku ili tajniku Škole, koji 
je dužan izdati potvrdu o primitku novca. 
 

Članak 27. 
(1) Vijeće učenika ima onoliko članova 
koliko ima razrednih odjela u Školi. 
 
(2) Mandat Vijeća učenika traje jednu 
školsku godinu. 
 
(3) Članovi Vijeća učenika između sebe 
biraju predsjednika i zamjenika predsjednika 
Vijeća učenika javnim glasovanjem, na 
konstituirajućoj sjednici Vijeća. 
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(4) Za predsjednika odnosno zamjenika 
predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik 
za kojeg se izjasnila većina prisutnih članova 
Vijeća. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 
 
(5) Prvu sjednicu saziva dotadašnji 
predsjednik ili zamjenik predsjednika učenika 
ili po potrebi ravnatelj. 
 
(6) Na sjednicama Vijeća učenika vodi se 
zapisnik. 

Članak 28. 
(1) Vijeće učenika: 
- donosi program rad Vijeća učenika 
- sudjeluje u donošenju Kućnog reda 
- prati rezultate i uspjeh učenika u cjelini na 

razini Škole te po razrednim odjelima 
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i 

udruga. 
 

(2) Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u 
radu tijela Škole kada se odlučuje o pravima i 
obvezama učenika, bez prava odlučivanja. 
 

Članak 29. 
Ostala prava i obveze učenici ostvaruju 

sukladno zakonu, propisima donesenim na 
temelju zakona, Statutu i drugim općim aktima 
Učilišta i Škole  
 

Kućni red 
 

Članak 30. 
(1) Upravno vijeće (u širem sastavu) u 
suradnji s Učiteljskim vijećem, donosi Etički 
kodeks nositelja odgojno - obrazovne 
djelatnosti u školi.  
 
(2) Upravno vijeće (u širem sastavu) u 
suradnji s Učiteljskim vijećem, odnosno 
Vijećem učenika i Vijećem roditelja donosi 
Kućni red. 
 
(3) Kućnim  se redom  utvrđuje: 
- pravila i obveze ponašanja u Školi, 

unutarnjem i vanjskom prostoru 
- pravila međusobnih odnosa učenika 
- pravila međusobnih odnosa učenika i 

radnika 
- radno vrijeme 
- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno 

neprihvatljivih oblika ponašanja, 
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja i 

- način postupanja prema imovini. 
 
 

IV. PEDAGOŠKE MJERE 
 

Članak 31. 
Pedagoške mjere mogu biti poticajnog 

ili sprečavajućeg karaktera. 
 
Mjere poticanja 

 
Članak 32. 

(1) Učenici koji postižu iznimne rezultate 
mogu biti usmeno i pismeno pohvaljeni i 
nagrađeni. 
 
(2) Mjere poticanja su pohvale i nagrade, a 
izriču se i dodjeljuju učenicima, razrednim 
odjelima ili obrazovnim skupinama (zboru, 
vokalnom i glazbenoj grupi) koje se ističu u 
učenju, ponašanju i drugim korisnim 
aktivnostima. 
 
(3) Cilj je mjera poticanja pohvalom i 
nagradom podržati i potaknuti učenike u 
njihovim pozitivnim nastojanjima i djelovanju. 
 
(4) Pohvale se izriču učeniku,  razrednom 
odjelu ili obrazovnoj skupini. 
 
(5) Usmene pohvale učenicima izriče 
razrednik za: rad, zalaganje i odnos prema 
nastavnim predmetima, za rad, zalaganje i 
postignute rezultate u okviru grupne aktivnosti 
te za učenikovu aktivnost u razredu. 
 
(6) Pisana pohvala daje se za izuzetan rad i 
zalaganje te postignute rezultate u nastavi, 
izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. 

 
Članak 33. 

(1) Pohvale mogu biti: 
- usmene, objavljene na sjednici stručnih 

tijela, školskim svečanim skupovima, 
prigodnim proslavama, svečanostima 
povodom završetka školske godine, na 
skupovima u svezi s obilježavanjem 
prigodnih događaja i sl. 

- pismene (pohvalnice, zahvalnice) 
- u obliku prigodnih znački, pehara i sl. 
 
(2) Nagrade učenicima dodjeljuje Učiteljsko 
vijeće. 
 
(3) Nagrade mogu biti: 

- knjige, albumi, fotografije, skulpture, 
umjetničke slike i sl. 

- glazbeni instrument, pribor za učenje i rad, 
učeničko stvaranje i reproduciranje. 
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(4) Sredstva za nagrade osiguravaju se 
financijskim planom. 
 
(5) Pohvale i nagrade mogu predlagati 
učenici, učitelji,Vijeće učenika, stručna tijela 
Škole, Upravno vijeće te fizičke i pravne osobe 
izvan Škole. 
 
(6) O izrečenim pohvalama i nagradama 
Škola vodi evidenciju. 
 
(7) Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade 
ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima 
 
(8) (matične knjige ili druga matična 
dokumentacija). 
 
(9) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje 
i pisana isprava. 
 
(10) Pismenu pohvalu potpisuje razrednik, a 
pisanu ispravu o dodijeljenoj nagradi ravnatelj. 

 
Mjere sprečavanja  

 
Članak 34. 

(1) Učenicima koji ne ispunjavaju svoje 
dužnosti i obveze, te se ne pridržavaju zakona, 
ovog Pravilnika i drugih općih akata Škole 
mogu se izricati mjere sprečavanja. 
 
(2) Cilj mjera sprečavanja je ukazati 
učeniku na njegove greške i propuste ili na 
nedolično ponašanje, kako ih dalje ne bi 
ponavljao. 
 
(3) Izricanje mjera sprečavanja ne smije 
imati za učinak zastrašivanje ili ponižavanje 
učenika odnosno povredu učenikove osobnosti. 
 
(4) Mjere sprečavanja ne mogu se izreći 
razrednom odjelu, obrazovnoj skupini ili 
nekolicini učenika, već poimence pojedinom 
učeniku. 
 

Članak 35. 
(1) Pedagoške mjere zbog povrede dužnosti 
neispunjavanjem obveza i nasilničkog 
ponašanja su: 
- opomena 
- ukor 
- opomena pred isključenje 
- isključenje iz Škole. 
(2) Kao pedagoška mjera ne smije se 
učeniku izreći udaljavanje s nastave, zabrana 

sudjelovanja na školskim manifestacijama, 
uskraćivanje odlaska na izlete i sl. 

 
Članak 36. 

(1) Postupak za izricanje pedagoških mjera 
sprečavanja tijela nadležna za njihovo izricanje 
pokreću po službenoj dužnosti na temelju 
podataka iz pedagoške dokumentacije, a 
prijedlog mogu dati: učitelj, Učiteljsko vijeće, 
Razredno vijeće, Vijeće roditelja i ravnatelj. 
 
(2) U prijedlogu se mora opisati mjesto i 
način počinjenja povrede dužnosti ili 
neispunjavanja obveza . 
 
(3) Prijedlog se mora dostaviti najkasnije u 
roku od sedam dana od dana saznanja za 
počinjenu povredu. 
 

Članak 37. 
(1) Škola je dužna provoditi pedagoške 
mjere poštujući učenikovu mentalnu i socijalnu 
zrelost, opće stanje, osjetljivost i druge 
okolnosti koje utječu na njegov razvoj. 
 
(2) Prije izricanja mjera sprečavanja učenik 
se mora saslušati te u potpunosti utvrditi 
činjenično stanje i nastojati u suradnji s 
roditeljima, skrbnicima, razrednim odjelom i 
drugim, otkloniti uzroke i spriječiti neželjene 
posljedice ponašanja učenika. 
 

Članak 38. 
(1) Opomenu izriče učitelj zbog: 
- ometanja izvođenja nastave i drugih oblika 

odgojno- obrazovnog rada 
- ometanja drugih učenika u učenju i 

praćenju nastave 
- kršenja odredbi Kućnog reda. 
 
(2) O izrečenoj opomeni razrednik je dužan 
pismeno obavijestiti roditelja. 
 

Članak 39. 
(1) Ukor izriče Učiteljsko vijeće zbog: 
- ponavljanja prekršaja zbog kojeg je 

izrečena opomena 
- neopravdanih deset (20) sati izostanka s 

nastave 
- izazivanja sukoba među učenicima 
- nedoličnom ponašanju prema radniku 

Škole ili drugoj osobi nazočnoj u Školi 
- oštećivanja i otuđivanja školske imovine 
- težeg kršenja Kućnog reda. 
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(2) Prije izricanja ukora razrednik je dužan 
pismeno pozvati roditelja na razgovor. 

 
Članak 40. 

(1) Opomenu pred isključenje izriče 
Učiteljsko vijeće zbog: 
- ponavljanja prekršaja zbog kojeg je 

izrečena mjera ukora 
- neopravdanih petnaest (15) sati izostanka s 

nastave 
- drskog ponašanja prema radniku Škole ili 

drugoj osobi nazočnoj u Školi 
- ugrožavanja sigurnosti i tjelesnog 

integriteta učenika, radnika Škole ili druge 
osobe nazočne u Školi 

- teškog kršenja Kućnog reda 
 
(2) Prije izricanja ukora razrednik je dužan 
pismeno pozvati roditelja na razgovor. Prije 
izricanja opomene pred isključenje  razrednik 
je dužan zatražiti mišljenje razrednog odjela i o 
tome sastaviti bilješku. 
 

Članak 41. 
(1) Isključenje iz Škole izriče ravnatelj zbog 
ponavljanja prekršaja zbog kojih je izrečena 
opomena pred isključenje ili drugih razloga 
koji su takve prirode da zahtijevanju 
isključenje  iz Škole. 
 
(2) Postupak za izricanje opomene, ukora i 
opomene pred isključenje vodi razrednik a 
postupak za isključenje iz Škole vodi 
Povjerenstvo za provođenje tog postupka. 
 
(3) Prije izricanja mjere isključenja iz Škole 
razrednik je dužan zatražiti mišljenje Vijeća 
učenika. 
 
(4) Povjerenstvo za provođenje postupka 
isključenja učenika iz Škole ima tri (3) člana, a 
čine ga razrednik i dva člana - učitelja Škole. 
 
(5) Povjerenstvo imenuje ravnatelj. 
 
(6) Obavijest o pokretanju postupka za 
isključenje učenika iz Škole mora biti uručena 
učeniku i roditelju (odnosno skrbniku) 
najmanje tri (3) dana prije dana određenog za 
početak rada povjerenstva. 
 
(7) Povjerenstvo je dužno saslušati učenika i 
roditelja i o tome sastaviti zapisnik, te u 
potpunosti utvrditi činjenično stanje. 

(8) Kada završi postupak povjerenstvo 
sastavlja svoje mišljenje i prijedlog. 
 
(9) Povjerenstvo svoj prijedlog s potpunom 
dokumentacijom dostavlja ravnatelju koji 
donosi odluku. 
(10) Ravnatelj izdaje  rješenje i dostavlja ga 
roditelju odnosno skrbniku  učenika te 
razredniku. 
 

Članak 42. 
(1) Protiv izrečene mjere sprečavanja 
učenik,  učenikov roditelj ili skrbnik ima pravo 
žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana 
dostavljanja pismene odluke. 
 
(2) O žalbi protiv izrečene mjere 
sprečavanja odlučuju : 
- Razredno vijeće za: opomenu 
- Učiteljsko vijeće za: ukor 
- Ravnatelj za: opomenu pred isključenje 
- Ministarstvo za: isključenje iz Škole. 
 

Članak 43. 
(1) Tijela ovlaštena za predlaganje i 
donošenje mjera sprečavanja dužna su nakon 
izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje 
učenika i svojom aktivnošću nastojati da 
učenik ispravno shvati smisao izrečene mjere. 
 
(2) Tijelo koje je donijelo mjeru može ako 
ocijeni da je donesena mjera imala ispravan 
učinak na učenika i postigla željenu svrhu, na 
kraju tekuće školske godine donijeti odluku o 
brisanju izrečene mjere. 
 

Način polaganja popravnih ispita i 
ispitni rokovi 
 

Članak 44. 
(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan 
zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog 
predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od 
dana priopćavanja ocjene podnijeti 
Učiteljskom vijeću zahtjev za preispitivanje 
ocjene. 
 
(2) Učiteljsko vijeće dužno je zahtjev 
učenika ili roditelja riješiti u roku od tri (3) 
dana od dana primitka zahtjeva. 
 
(3) Ako i nakon preispitivanja ocjene nije 
zadovoljan ocjenom učenik ima pravo 
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zahtijevati polaganje ispita pred 
povjerenstvom. 
 
(4) Zahtjev za polaganje ispita može se 
podnijeti u roku od dva (2) dana od dana 
priopćenja ocjene Učiteljskog vijeća. 
 
(5) Povjerenstvo imenuje Učiteljsko vijeće a 
čine ga tri člana: predsjednik, ispitivač i jedan 
član. Predsjednik povjerenstva u pravilu je 
razrednik, ispitivač je predmetni nastavnik, a 
član je učitelj istog ili srodnog predmeta. 
 
(6) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog 
dijela u ovisnosti od nastavnog predmeta. 
 
(7) Pisani ispit traje 30, a usmeni ispit traje 
do 20 minuta. 
 
(8) Pitanja za ispit utvrđuje povjerenstvo. 
 
(9) O polaganju ispita vodi se zapisnik. U 
zapisnik se osim općih podataka o učeniku 
upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, pitanja 
na pismenom i usmenom dijelu ispita, ocjena 
za svako pitanje na usmenom dijelu ispita, 
ocjena iz pisanog i usmenog dijela ispita i 
konačna ocjena. Zapisniku se prilažu pisani 
radovi učenika. 
 
(10) Povjerenstvo utvrđuje ocjenu na 
prijedlog ispitivača.  
 
(11) Predsjednik povjerenstva je dužan 
priopćiti ocjenu učeniku neposredno nakon 
završenog usmenog ispitivanja 
 
(12) Ocjena povjerenstva je konačna i ne 
može biti niža od zaključene ocjene protiv koje 
je podnesen zahtjev za preispitivanje. 
 

Popravni ispit 
 

Članak 45. 
(1) Učenik koji na kraju nastavne godine 
imaj ocjenu nedovoljan (1) iz dva ili više 
nastavnih predmeta upućuje se na popravni 
ispit. 
 
(2) Popravni ispit polaže se pred ispitnim 
povjerenstvom u dva ispitna roka. 
 
(3) Prvi popravni rok se utvrđuje 15 dana od 
dana završetka nastave. 

(4) Drugi ispitni rok održava se krajem 
kolovoza tekuće školske godine. 
 
(5) Učenik koji nije uspješno položio 
popravni ispit u prvom ispitnom roku ima 
pravo polagati ispit i u drugom ispitnom roku. 
 
(6) Vrijeme ispitnih rokova utvrđuje se 
Godišnjim planom i programom rada Škole. 
 
(7) Na polaganje popravnih ispita 
primjenjuju se odredbe članka 44. ovog 
Pravilnika. 
 
(8) Ako učenik zbog bolesti ili drugog 
opravdanog razloga ne pristupi popravnom 
ispitu u propisanim rokovima, Škola mu je 
dužna omogućiti polaganje ispita nakon 
prestanka razloga zbog kojih nije pristupio 
ispitu. 
 

Razredni ispit 
 

Članak 46. 
(1) Učenik koji iz opravdanih razloga nije 
redovito mogao pohađati nastavu  i biti 
ocijenjen iz jednog ili više predmeta ili je ostao 
neocijenjen, upućuje se na polaganje 
predmetnog ispita. 
 
(2) Opravdanim razlozima iz stavka 1. ovog 
članka smatraju se: bolest u dužem trajanju, 
duži izostanak učenika koje je prethodno 
odobrilo Učiteljsko vijeće i sl. 
 
(3) O opravdanosti razloga iz stavka 2. ovog 
članka  te o vrsti i rokovima ispita odlučuje 
Učiteljsko vijeće. 
 
(4) Predmetni  ili razredni ispit mogu 
temeljem odluke Učiteljskog vijeća polagati 
daroviti  učenici koji završavaju školu u 
vremenu kraćem od propisanog. 
 
(5) Učenik koji želi pristupiti polaganju 
predmetnog ili razrednog ispita podnosi 
zahtjev Učiteljskom vijeću. 
 
(6) Predmetni i razredni ispit polaže se pred 
predmetnim učiteljem. 
 
(7) Na polaganje predmetnog ili razrednog 
ispita primjenjuju se odredbe članka 44. ovog 
Pravilnika. 
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V. RADNICI 
 

Članak 47. 
(1) Radnici Škole su osobe koje su sa 
Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno 
ili određeno vrijeme s punim ili nepunim 
radnim vremenom. 
 
(2) Radnici Škole su učitelji, tajnik, 
administrativno-tehnički i pomoćni radnici. 
 

Članak 48. 
(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa 
radnika Škole obavlja se prema zakonu, 
podzakonskim aktima i općim aktima Škole i 
Učilišta. 
 
(2) Radni odnos učitelja i tajnika zasniva se 
na temelju natječaja. 
 

Učitelji 
 

Članak 49. 
(1) Za izvedbu nastave i drugih poslova 
Škola mora imati odgovarajući broj radnika 
sukladno postojećim propisima. 
 
(2) Učitelji zasnivaju radni odnos sukladno 
propisima i posebnim postupcima provjere 
kompetencija za rad u školi.  
 
(3) Broj učitelja utvrđuje se na temelju broja 
sati odgojno-obrazovnoga rada propisanih 
nastavnim planom, a sukladno pravilniku o 
normi. 
 
(4) Odgojno-obrazovni rad obuhvaća 
izvođenje: redovite nastave, dopunske i 
dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti i 
sata razrednika. 
 
(5) Tjedno zaduženje učitelja odgojno-
obrazovnim radom utvrđuje se sukladno 
odredbama pravilnika o normi. 
 
(6) Ukupni tjedni broj sati dodatne i 
dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti 
u Školi utvrđuje se Godišnjim planom i 
programom škole. 
 

Članak 50. 
Učitelji su dužni  uredno izvršavati 

nastavne i druge obveze sukladno općim 
aktima Učilišta, zakona i podzakonskih propisa 
te ispunjavati obveze u odnosu na odgojno-
obrazovni rad i stručni rad koji obavljaju u 

Školi. Posebnu pozornost dužni su posvetiti 
radu sa učenicima, poticanju njihova 
samostalnog rada i kreativnosti u skladu s 
ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja. 
 

Stručno usavršavanje učitelja  
 

Članak 51. 
(1) Učitelji imaju pravo i dužnost 
neposredno se stručno i pedagoški usavršavati, 
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati 
pedagošku praksu. 
 
(2) Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka 
sastavni je dio radnih obveza učitelja. 
 
(3) Učitelji imaju obvezu trajnoga stručnog 
usavršavanja. 
 
(4) Najmanje jednom u godini učitelji su 
dužni sudjelovati na stručnom usavršavanju na 
državnoj razini, odnosno na stručnom 
usavršavanju na županijskoj razini, redovito 
sudjelovati na stručnim usavršavanjima u Školi 
te  osobno se stručno usavršavati u skladu s 
poslovima i obvezama za koje su zaduženi. 
 
(5) Učiteljsko vijeće usvaja plan stručnoga 
usavršavanja i on postaje obveza za sve 
učitelje. 
 
(6) Godišnji plan i program stručnoga 
usavršavanja radnika sastavni je dio 
Godišnjega plana i programa rada škole. U 
godišnjem planu i programu stručnoga 
usavršavanja za svakoga radnika navedeni su 
oblici stručnoga usavršavanja i predviđeni broj 
sati po pojedinom obliku. 
 

Članak 52. 
Raspored radnih obveza radnika 

određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, 
podzakonskim aktima, općim aktima Škole, 
ugovorom o radu i Godišnjim planom i 
programom rada Škole. 
 

VI. STRUČNA TIJELA 
 

Članak  53. 
Stručna tijela Škole su Učiteljsko 

vijeće i Razredno vijeće. 
 

Učiteljsko vijeće 
 

Članak  54. 
(1) Učiteljsko vijeće čine učitelji i ravnatelj 
Škole. 
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(2) Učiteljsko vijeće: 
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima 

Škole, razreda i razrednih odjela  
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i 

programa 
- donosi odluke o dopunskoj i dodatnoj 

nastavi 
- predlaže stručno usavršavanje učitelja 
- odlučuje o zahtjevu učenika za 

preispitivanje zaključne ocjene 
- potiče i prati primjenu suvremenih oblika i 

metoda nastavnog rada s učenicima 
- predlaže članove Upravnog vijeća u širem 

sastavu 
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva 

odgoja i obrazovanja 
- raspravlja o radu i rezultatima odgojno–

obrazovnog rada te daje Upravnom vijeću i 
ravnatelju mišljenje i prijedloge o 
organizaciji rada i uvjetima obavljanja 
djelatnosti Škole 

- odlučuje o pohvalama i nagradama 
učenicima 

- izriče pedagoške mjere za koje je 
ovlašteno 

- obavlja druge poslove određene zakonom, 
ovim Pravilnikom i drugim aktima Škole. 

 
(3) Učiteljsko vijeće radi na sjednicama.  
 
(4) Sjednice Učiteljskog vijeća obavezne su 
za sve učitelje. O radu Učiteljskog vijeća vodi 
se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik Škole. 
 
(5) Sjednice Učiteljskog vijeća saziva i 
njima rukovodi ravnatelj. 
 
(6) Učiteljsko vijeće donosi odluke većinom 
prisutnih članova. 
 
(7) Sjednice Učiteljskog vijeća održavaju se 
prema potrebi, a obvezno prije početka školske 
godine i po završetku obrazovnih razdoblja. 
 

Razredno vijeće  
 

Članak  55. 
(1) Razredno vijeće čine učitelji koji izvode 
nastavu u razrednom odjelu. 
 
(2) Razredno vijeće: 
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima  

razreda  
- brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva 

odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu, 

- obavlja druge poslove određene zakonom, 
ovim Pravilnikom i drugim aktima škole. 

 
(3) Razredno vijeće saziva razrednik 
razrednog odjela, koji ujedno rukovodi radom 
sjednice. 
 
(4) Odluke se donose većinom glasova 
prisutnih članova. 
 
(5) U slučaju potrebe, sjednicu Razrednog 
vijeća može sazvati i ravnatelj. 
 

Razrednik 
 

Članak 56. 
(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. 
 
(2) Razrednik je stručni voditelj razrednog 
odjela.  
 
(3) Razrednika imenuje predstojnik Škole. 
 
(4) Razrednik: 
- prati realizaciju nastavnog plana i 

programa  razrednika, razrednog odjela i 
razrednog vijeća 

- prati rad učenika, redovito pohađanje 
nastave i izvršavanje drugih obveza 
učenika 

- ispunjava i supotpisuje razredne 
svjedodžbe i drugu razrednu 
dokumentaciju 

- podnosi izvješća o radu razrednog odjela, 
razrednika i razrednog vijeća 

- izvješćuje učenike i njihove roditelje 
odnosno skrbnike o postignutim 
rezultatima 

- predlaže pedagoške mjere i odlučuje o 
pedagoškim mjerama iz svojeg djelokruga 

- pomaže učenicima u rješavanju školskih 
problema 

- prati redovitost ocjenjivanja učenika i 
vođenje razredne dokumentacije 

- obavlja druge poslove sukladno ovom 
Pravilniku i drugim općim aktima Škole. 

 
VII. UNUTARNJE USTROJSTVO 

 
Članak 57. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Učilišta, uređuju se: 
- djelokrug, prava i obveze i druga pitanja 

od značaja za rad učitelja Škole 
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- djelokrug, prava i obveze i druga pitanja 

od značaja za rad tajnika Škole  
- obavljanje administrativnih tehničkih i 

pomoćnih poslova u Školi. 
 

VIII. UPRAVLJANJE ŠKOLOM 
 

Tijela  Škole 
 

Članak 58. 
Tijela  Škole su: 

- Upravno vijeće Učilišta (u širem sastavu) 
- Ravnatelj 
- Stručna tijela. 
 

1.  Upravno vijeće (u širem sastavu) 
 

Članak 59. 
(1) Školom upravlja Upravno vijeće (u 
širem sastavu). 
 
(2) Upravnog vijeće kada zasjeda u širem 
sastavu ima sva prava i obaveze Školskog 
odbora prema Zakonu o odgoju i obrazovanju 
u osnovnim i srednjim školama. 
 
(3) Upravno vijeće u (širem sastavu) na 
prijedlog ravnatelja obavlja ove poslove: 
- donosi Godišnji plan i program rada i 

nadzire njegovo izvršavanje 
- donosi školski kurikulum 
- imenuje i razrješuje predstojnika Škole 
- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu 

prava iz radnog odnosa  
- donosi Pravilnik o načinu rada Škole i 

druge opće akte Škole na prijedlog 
ravnatelja 

- daje prethodnu suglasnost za zasnivanje 
radnog odnosa u Školi 

- predlaže promjenu djelatnosti i donošenje 
drugih statusnih 0odluka, 

- daje ravnatelju prijedloge i mišljenja o 
pitanjima važnim za rad i sigurnost Škole, 

- odlučuje na prijedlog ravnatelja o 
upućivanju radnika na prosudbu radne 
sposobnosti 

- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike 
Škole 

- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog 
rada 

- razmatra predstavke i prijedloge građana o 
pitanjima od interesa za rad Škole 

- donosi odluke i obavlja druge poslove 
utvrđene zakonom i podzakonskim aktima, 

Statutom, ovim Pravilnikom. i drugim 
općim aktima Škole. 

 
Članak 60. 

Upravno vijeće poslove upravljanja 
Školom obavlja u širem sastavu, koji čine 
članovi Upravnog vijeća iz članka 28. Statuta, 
te dva člana koji se biraju sukladno članku 
119. Zakona o odgoju u osnovnoj i srednjoj 
školi ("Narodne novine" broj 87/08). 

 
Članak 61. 

(1) U Upravno vijeće (u širem sastavu), 
jedan član imenuje se iz reda učitelja na 
prijedlog Učiteljskog vijeća  po postupku 
utvrđenom u člancima  58a., 58b i 58 c  
Statuta, te jedan član iz reda roditelja učenika 
na  prijedlog Vijeća roditelja.                                                       
 
(2) Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja ne 
smiju za člana Upravnog vijeća (u širem 
sastavu),  predložiti osobu kojoj je oduzeto 
pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena 
prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno 
da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno 
približava ili kojoj je izrečena prekršajna 
sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji. 
 
(3) Ravnatelj je dužan pokrenuti postupak  
izbora i imenovanja članova u Upravno vijeće 
iz prethodnih stavaka ovog člana, najkasnije 45 
dana prije isteka mandata aktualnog člana. 
 
(4) Predlaganje i izbor kandidata za članove 
Upravnog vijeća (u širem sastavu), iz reda 
učitelja  obavlja se na sjednici Učiteljskog 
vijeća, a predlaganje i izbor kandidata za 
članove Upravnog vijeća u (širem sastavu)  iz 
reda roditelja obavlja se na sjednici Vijeća 
roditelja.  
 
(5) Izbori kandidata za članove Upravnog 
vijeća (u širem sastavu) iz stavka 1. ovoga 
članka trebaju se provesti 30 dana prije isteka 
mandata aktualnog člana Upravnog vijeća u 
širem sastavu. 
 

Članak 62. 
(1) Kandidate za članove Upravnog vijeća 
(u širem sastavu) iz reda učitelja  može 
predložiti svaki član Učiteljskog vijeća 
prisutan na sjednici Učiteljskog vijeća. 
 
(2) Kandidate za članove Upravnog vijeća 
(u širem sastavu)  iz reda roditelja može 
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predložiti svaki član Vijeća roditelja prisutan 
na sjednici Vijeća roditelja. 
 
(3) Za članove Upravnog vijeća (u širem 
sastavu) obvezno se predlaže više kandidata 
nego se bira. 
 
(4) Kandidati iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
moraju prihvatiti kandidaturu za člana  
Upravnog vijeća u širem sastavu pisanim 
pristankom.  
 
(5) Svaki član Učiteljskog vijeća, odnosno 
član Vijeća roditelja može se osobno 
kandidirati za člana Upravnog vijeća (u širem 
sastavu). 
 
(6) Kod predlaganja kandidata za članove 
Upravnog vijeća (u širem sastavu), odnosno 
osobnog kandidiranja prema stavcima 1. do 5. 
ovoga članka, mora se voditi računa o spolnoj 
zastupljenosti kandidata. 
 
(7) Lista kandidata za člana Upravnog 
vijeća (u širem sastavu) obavlja se prema 
abecednim redom prezimena. 
 
(8) Glasovanje za izbor članova Upravnog 
vijeća (u širem sastavu) iz reda učitelja, 
obavlja se prema članku 58. c Statuta. 
 
(9) O kandidatima za članove Upravnog 
vijeća (u širem sastavu) članovi Vijeća 
roditelja glasuju javno, dizanjem ruke. 
 
(10) Kandidat za člana Upravnog vijeća (u 
širem sastavu)  je učitelj  odnosno roditelj koji 
je dobio najveći broj članova Učiteljskog 
vijeća, odnosno prisutnih članova Vijeća 
roditelja. 
 

Članak 63. 
(1) Članovi Upravnog vijeća (u širem 
sastavu) imenuju se na vrijeme od četiri godine 
i mogu biti ponovno imenovani. 
 
(2) Članovima Upravnog vijeća (u širem 
sastavu) mandat teče od dana konstituiranja 
Upravnog vijeća (u širem sastavu). 
 
(3) Mandat članu Upravnog vijeća (u širem 
sastavu), iz reda roditelja prestaje najkasnije u 
roku od 60 dana od dana kada je prestalo 
školovanje učenika u Školi. 
 

(4) Kada pojedinom članu Upravnog vijeća 
(u širem sastavu) prijevremeno prestane 
mandat, provode se dopunski izbori.  
 
(5) Mandat članu Upravnog vijeća (u širem 
sastavu), iz reda roditelja prestaje najkasnije u 
roku od 60 dana od dana kada je prestalo 
školovanje učenika u Školi. 
 
(6) Dopunski izbori provode se najkasnije u 
roku od 30 dana od dana prijevremenog 
prestanka mandata. 
 
(7) Mandat člana Upravnog vijeća u  (širem 
sastavu)  izabranog na dopunskim izborima 
traje do isteka vremena na koje je bio izabran 
raniji član Upravnog vijeća (u širem sastavu) . 
 
(8) Na dopunske izbore odgovarajuće se 
primjenjuju članak 61 i 62. ovoga Pravilnika  
te članci 58. a., 58. b i 58., c Statuta. 
 

Članak 64. 
Član Upravnog vijeća izabran prema 

članku 61. ovog Pravilnika ne može biti osoba 
koja je pravomoćno  osuđena  odnosno protiv 
koje je pokrenut kazneni postupak za neko od 
kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. Zakona 
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi ("Narodne novine" broj 87/08). 
 

Razrješenje člana Upravnog vijeća  
prije isteka mandata 
 

Članak 65. 
Upravno vijeće (u širem sastavu) može 

razriješiti svoga člana izabranog prema 
odredbama  članku 119. Zakona o odgoju u 
osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" 
broj 87/08): 
- ako član privremeno ili trajno ne može 

ispunjavati obveze koje ima prema zakonu,  
Statutu i ovom Pravilniku 

- ako član Upravnog vijeća prestane biti 
članom tijela (Učiteljskog vijeća,Vijeća 
roditelja) koje ga je predložilo za 
imenovanje u Upravno vijeće ( u širem 
sastavu) 

- ako član nije redovito prisutan na 
sjednicama Upravnog vijeća ( u širem 
sastavu) 

- ako je član lišen prava na roditeljsku skrb, 
ako mu je oduzeto pravo življenja s 
njegovim djetetom, ako mu je zabranjeno 
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da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno 
približava, ako mu je izrečena prekršajna 
sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili 
ako je lišen poslovne sposobnosti. 

 
Članak 66. 

Način rada Upravnog vijeća u (širem 
sastavu) uređuje se Statutom i Poslovnikom o 
radu  Upravnog vijeća. 
 

2. Ravnatelj Učilišta 
 

Članak  67. 
(1) Ravnatelj organizira i vodi rad i 
poslovanje Škole, predstavlja i zastupa Školu, 
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun 
Škole. 
 
(2) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost 
rada Škole. 
 
(3) Ravnatelj  uz poslove za koje je ovlašten 
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i 
srednjim školama i provedbenim propisima, 
Statutom te ovim Pravilnikom, obavlja sljedeće 
poslove: 
- saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća 

roditelja i Vijeća učenika 
- imenuje članove povjerenstva za polaganje 

popravnih ispita, te članove povjerenstva 
za upis učenika u Školu 

- sklapa ugovore o radu s radnicima Škole 
uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća 
8u širem sastavu) 

- upućuje Učitelje i radnike Škole na 
redovite i izvanredne liječničke preglede 

- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima 
upravnog i stručnog nadzora  

- nadzire pravodobno i točno unošenje 
podataka u e- Maticu 

 
(4) U obavljanju poslova iz svojega 
djelokruga ravnatelj je samostalan, a za svoj 
rad odgovara Upravnom vijeću. 
 
(5) Ravnatelj obavlja druge poslove 
utvrđene Statutom, ovim Pravilnikom, te 
poslove za koje izrijekom zakonom, 
provedbenim propisima ili općim aktima nisu 
ovlaštena druga tijela Škole. 
 

3. Predstojnik Škole 
 

Članak  68. 
(1) Predstojnik Škole je stručni voditelj 
Škole. 

(2) Predstojnik obavlja osobito sljedeće 
poslove: 
- organizira  i vodi  poslove odgoja  i 

obrazovanja u Školi  
- u djelokrugu svojeg rada odgovara za 

zakonitost rada Škole 
- predlaže Upravnom vijeću (u širem 

sastavu) Godišnji plan i program rada 
Škole 

- provodi odluke Upravnog vijeća (u širema 
sastavu) i stručnih tijela Škole 

- posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-
obrazovnog rada, analizira rad učitelja, te 
osigurava njihovo stručno osposobljavanje 
i usavršavanje  

- potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave 
- planira rad, saziva i vodi sjednice 

Učiteljskog vijeća 
- brine se o sigurnosti te o pravima i 

interesima  učenika, učitelja i ostalih 
radnika 

- surađuje s učenicima i roditeljima 
- sudjeluje u programiranju nastave i 

odobrava izlete učenika 
- izdaje radne naloge radnicima i imenuje 

razrednike 
- izvješćuje ravnatelja  i Upravno vijeće (u 

širem sastavu) o radu Škole 
- surađuje s tijelima državne uprave, 

ustanovama i drugim tijelima 
- predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću (u 

širem sastavu)  mjere i odluke za 
unapređenje rada Škole. 

 
(3) Obavlja i druge poslove utvrđene ovim 
Pravilnikom, zakonom, propisima, Statutom i 
pravilnicima i općim aktima Učilišta odnosno 
Škole. 
 
(4) Za svoj rad predstojnik odgovara 
Upravnom vijeću (u širem sastavu) i 
ravnatelju, kojima jednom godišnje podnosi 
izvješće o radu.  
 

Članak 69. 
(1) Za predstojnika može biti  izabran 
učitelj Škole koji: 
- ima završen diplomski  sveučilišni studij 

odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski 
sveučilišni studij ili stručni studij prema 
članku 105. stavak 10. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" broj 87/08) 
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- ispunjava druge uvjete za učitelje u Školi 

koji su utvrđeni Pravilnikom o 
unutrašnjem redu i načinu rada Učilišta. 

 
(2) Mandat predstojnika traje četiri godine. 
Ista osoba može biti više puta uzastopce 
izabrana na istu dužnost. 
 
(3) Predstojnika Škole, na prijedlog 
natpolovične većine Učiteljskog vijeća uz 
prethodnu suglasnost ravnatelja, imenuje 
Upravno vijeće (u širem sastavu). 
 

Članak 70. 
(1) Ravnatelj  internim oglasom pokreće 
postupak za izbor predstojnika najmanje 
mjesec dana prije isteka mandata djelatnog 
predstojnika. 
 
(2) Predstojnika bira Učiteljsko vijeće 
javnim glasovanjem. Za predstojnika je izabran 
onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu 
glasova svih učitelja. 
 
(3) Ako se do isteka mandata djelatnog 
predstojnika ne izabere predstojnik, Upravno 
vijeće imenuje obnašatelja dužnosti. Nakon 
toga ravnatelj  ima obvezu organizirati izbor 
novog Predstojnika. 
 
(4) Na postupak izbora predstojnika 
primjenjuju se odredbe članka 61. i 62. ovog 
Pravilnika. 
 

Razrješenje predstojnika prije isteka 
mandata 
 

Članak  71. 
(1) Predstojnik može  biti razriješen 
dužnosti prije isteka mandata, ako: 
- sam zatraži razrješenje 
- ne ispunjava dužnost predstojnika 
- krši odredbe Ustava, zakona, Statuta ili 

drugih općih akata Učilišta  
- grubo narušava ili ne poštuje odluke 

ravnatelja ili Upravnog vijeća  
- svojim ponašanjem povrijedi ugled 

dužnosti koju obnaša 
- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti. 
 
(2) Prijedlog za razrješenje podnosi se 
pismeno s obrazloženjem Upravnom vijeću (u 
širem sastavu). Prijedlog za razrješenje 
predstojnika može podnijeti polovica članova 

Upravnog vijeća (u širem sastavu),  trećina 
članova Učiteljskog vijeća ili ravnatelj. 
 
(3) Odluku o razrješenju predstojnika 
donosi Upravno vijeće (u širem sastavu) 
javnim glasovanjem natpolovičnom većinom 
ukupnog broja članova. 
 
(4) U slučaju razrješenja predstojnika sve 
poslove iz djelokruga njegovoga rada  
preuzima ravnatelj. Ravnatelj ima obvezu 
organizirati izbor novog predstojnika. 
 

IX. TAJNIK ŠKOLE 
 

Članak 72. 
(1) Tajnik Škole ustrojava i koordinira rad u 
nenastavnom procesu rada na Školi, donosi 
rješenja u upravnim postupcima u prvom 
stupnju, potpisuje isprave koje imaju karakter 
javne isprave, osim svjedodžbi, sudjeluje u 
radu Upravnog vijeća (u širem sastavu) radi 
davanja stručnih uputa iz područja prava, 
obavlja druge poslove utvrđene aktima Učilišta 
i Škole, odnosno druge poslove po nalogu 
ravnatelja i Upravnog vijeća (u širem sastavu).  
 
(2) Tajnik Škole je za svoj rad odgovoran 
ravnatelju i Upravnom vijeću (u širem 
sastavu). 
 
(3) Tajnik Škole može biti osoba koja ima 
završeni sveučilišni diplomski studij pravne 
odnosno stručni studij upravne struke i koja 
ima jednu godina radnog iskustva na  
istovjetnim ili sličnim poslovima te ispunjava 
druge uvjete utvrđene Pravilnikom o 
unutrašnjem redu i načinu rada Učilišta. 
 
(4) Tajnika Škole bira Upravno vijeće (u 
širem sastavu) na prijedlog ravnatelja na 
temelju javnog natječaja. 
 

X. PRAVA I OBVEZE RODITELJA 
 

Vijeće roditelja  
 

Članak 73. 
(1) U Školi se ustrojava Vijeće roditelja. 
 
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici 
roditelja učenika  svakog razrednog odjela 
Škole. 
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(3) Roditelji učenika svakog razrednog 
odjela biraju na roditeljskom sastanku između 
sebe u Vijeće roditelja jednog predstavnika. 
 
(4) Izbor predstavnika roditelja obavlja se 
javnim glasovanjem na sastanku razrednog 
odjela. 
 
(5) Za člana Vijeća roditelja  izabran je 
predstavnik roditelja  koji je dobio najveći broj 
glasova prisutnih  roditelja. 
 
(6) Postupkom izbora rukovodi razrednik 
razrednog odjela. 
 

Članak 74. 
(1) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu 
Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora 
predsjednika Vijeća roditelja. 
 
(2) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se 
mandat izabranih članova Vijeća roditelja i 
bira predsjednik i zamjenik predsjednika 
Vijeća roditelja. 
 
(3) Predsjednik Vijeća bira se javnim 
glasovanjem. Za predsjednika je izabran član 
Vijeća roditelja koji je dobio najveći broj 
glasova prisutnih članova Vijeća roditelja. 
 
(4) Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja 
bira se na način i po postupku koji je određen 
za izbor predsjednika Vijeća roditelja. 

 
Članak 75. 

(1) Vijeće radi na sjednicama. 
 
(2) Sjednicu Vijeća roditelja saziva 
predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov 
zamjenik ukoliko je predsjednik privremeno 
spriječen u obavljanju poslova 
predsjedavajućeg. 
 
(3) Sjednice Vijeća roditelja održavaju se 
prema potrebi. 
 
(4) Prijedlog za sazivanje može dati svaki 
član Vijeća roditelja, a predsjednik je obavezan 
sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova ili 
ravnatelj. 
 
(5) Sjednice vijeća mogu se održati ako je 
na sjednici prisutna natpolovična većina 
članova. 

(6) Vijeće roditelja odlučuje javnim 
glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja 
roditelja razrednog odjela. 
 
(7) Poziv za sjednicu s prijedlogom 
dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira 
pravovremenu dostavu poziva. 
 

Članak 76. 
(1) Mandat člana Vijeća roditelja traje dvije 
školske godine. 
 
(2) Član Vijeća roditelja može biti 
razriješen prije isteka mandata: 
- ako sam zatraži razrješenje 
- ako njegovom djetetu prestane status 

učenika  Škole ili završavanjem 
školovanja. 

 
(3) Ako član Vijeća roditelja ne izvršava 
zadatke tog tijela, može mu prestati svojstvo 
člana opozivom. 
 
(4) O opozivu člana Vijeća roditelja 
odlučuju roditelji razrednog odjela čiji je član, 
većinom  glasova ukupnog broja roditelja 
razrednog odjela. 
 
(5) U slučaju prijevremenog prestanka 
mandata  jednog ili više članova vijeća 
roditelja imenuje se novi član na način utvrđen 
u članku 73. ovog Pravilnika. 
 

Članak 77. 
(1) Vijeće roditelja: 
- daje mišljenje o Prijedlogu godišnjeg plana 

i programa rada Škole 
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o 

realizaciji godišnjeg plana i programa rada 
Škole 

- razmatra pritužbe roditelja u svezi 
odgojno-obrazovnim radom 

- predlaže mjere za unaprjeđenje odgojno-
obrazovnog rada 

- predlaže predstavnike u Upravno vijeće (u 
širem sastavu), na način utvrđen ovim 
Pravilnikom 

- daje mišljenja i prijedloge u vezi s radnim 
vremenom učenika, početkom i 
završetkom nastave te drugim oblicima 
obrazovnog rada, organiziranju izleta, 
umjetničkih natjecanja i kulturnih 
manifestacija, uvjetima rada i 
poboljšanjem uvjeta rada u Školi, 
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izvanškolskim aktivnostima,  te obavlja 
druge poslove u skladu s ovim 
Pravilnikom i općim aktima Škole. 

 
(2) O radu Vijeća vodi se zapisnik. Tajnik 
škole vodi zapisnik i obavlja administrativne 
poslove u svezi s radom Vijeća roditelja. 
 

Članak 78. 
(1) Ravnatelj Učilišta dužan je u najkraćem 
mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o 
svim pitanjima od općeg značaja za Školu. 
 
(2) Ravnatelj  i Upravno vijeće (u širem 
sastavu) dužni su u okviru svoje nadležnosti 
razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome 
ga izvijestiti. 
 

XI. JAVNOST RADA 
 

Članak 79. 
(1) Rad Škole i njezinih tijela je javan. 
 
(2) Javnost rada ostvaruje se osobito: 
- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika 

Škole i roditelja 
- podnošenjem izvješća ovlaštenim 

upravnim tijelima o rezultatima odgojno-
obrazovnog rada Škole 

- podnošenjem financijskih izvješća 
- priopćenjima o održavanju sjednica tijela 

upravljanja i stručnih tijela 
- objavljivanjem općih akata i uvjeta 

poslovanja. 
 

Članak 80. 
(1) Informacije i podatke o obavljanju 
djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole 
sredstvima javnog priopćavanja i drugim 
pravnim osobama može dati samo 
predsjednika Upravnog vijeća, ravnatelj ili 
radnik Škole kojeg ravnatelj ovlasti. 
 
(2) Za javnost rada Škole odgovorni su 
predsjednik Upravnog vijeća  i ravnatelj. 
 

XII. POSLOVNA TAJNA 
 

Članak 81. 
(1) Poslovnom tajnom smatraju se osobito: 
- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i 

prijedlozima građana i pravnih osoba 
upućenih Školi 

- podaci sadržani u prilozima uz molbe, 
žalbe, zahtjeve i prijedloge 

- podaci utvrđeni u postupku zaštite 
dostojanstva radnika 

- podaci o poslovnim rezultatima Škole 
- podaci o učenicima socijalno-moralne 

naravi 
- podaci koji su kao poslovna tajna određeni 

zakonom i drugim propisima ili koje kao 
takve odredi ravnatelj. 

 
(2) Podatke i isprave koje se smatraju 
poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici 
Škole, bez obzira na koji su način saznali za te 
podatke ili isprave. 
 
(3) Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje 
radnike i nakon prestanka rada u Školi. 
 
(4) Podaci i isprave koji se smatraju 
poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na 
očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno 
tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi 
iz dužnosti koju obavljaju. 
 
(5) Obveza čuvanja poslovne tajne ne 
odnosi se na davanje podataka u sudskom i 
upravnom postupku. O čuvanju poslovne tajne 
neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena 
osoba. 
 
(6) Povreda čuvanje poslovne tajne 
predstavlja težu povredu radne obveze. 
 

XIII. IMOVINA ŠKOLE I  
FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 
Članak 82. 

(1) Imovinu Škole čine nekretnine, 
pokretnine, potraživanja i novac. 
 
(2) Imovini Škole dužni su se skrbiti svi 
radnici Škole. 
 
(3) Za obavljanje djelatnosti Škola 
osigurava sredstva iz državnog proračuna, 
proračuna jedinica lokalne i područne 
samouprave, od roditelja učenika, od prodaje 
roba i usluga te donacija. 
 
(4) Sredstva za obavljanje djelatnosti 
raspoređuju se financijskim planom.  
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(5) U svezi s financijskim poslovanjem 
Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran: 
- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za 

ekonomično raspolaganje proračunskim 
sredstvima 

- za planiranje i izvršavanje dijela 
financijskog plana 

- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje 
proračunskog računovodstva. 

 
(6) Ako Škola na kraju kalendarske godine 
ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za 
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti u skladu s 
Statutom. 
 
(7) Ako Škola na kraju kalendarske godine 
iskaže gubitak u financijskom poslovanju, 
gubitak će se namiriti u skladu s odlukom 
osnivača. 
 

XIV. OPĆI I POJEDINAČNI 
AKTI ŠKOLE 

 
Članak 83. 

(1) U okviru Učilišta posebni opći akti 
Škole su : 
- Pravilnik o načinu rada Osnovne glazbene 

škole 
- Poslovnik o radu kolegijalnih tijela 
- Pravilnik o kućnom redu 
- Etički kodeks nositelja odgojno-obrazovne 

djelatnosti 
- drugi opći akti koje donosi Upravno vijeće, 

sukladno zakonu, propisu donesenom na 
temelju zakona, Statutu i ovom Pravilniku. 

 
(2) Inicijativu za donošenje općih akata, 
njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član 
Upravnog vijeća (u širem sastavu). 
 
(3) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči 
Učilišta i Škole. 
 
(4) Opći akti iz stavka 1. podstavak 1. ovog 
članka objavljuju se i u  "Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan. 
 
(5) Opći akti stupaju na snagu osmoga dana 
od dana objavljivanja na oglasnoj ploči 
Učilišta i Škole. 
 
(6) Opći akti primjenjuju se od dana njihova 
stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao 
dan početka primjene određen neki kasniji dan. 

(7) Tajnik Škole dužan je radniku Škole ili 
roditelju učenika koji ima pravni interes 
omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću 
uporabu. 
 
(8) Opći akti ne mogu se iznositi izvan 
prostora Škole. 
 
(9) Autentično tumačenje općeg akta daje 
Upravno vijeće (u širem sastavu). 
 
(10) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o 
pojedinim pravima i obvezama učenika i 
radnika, donose kolegijalna tijela i ravnatelj.  
 
(11) Pojedinačni akti stupaju na snagu i 
izvršavaju se nakon donošenja, osim ako 
provođenje tih akata nije uvjetovano 
konačnošću akta, nastupom određenih 
činjenica ili istekom određenog roka. 
 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 

 
Članak 84. 

Ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeće 
(u širem sastavu). 
 

Članak 85. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga 
dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta 
i Škole. 
 
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 
prestaje važiti Pravilnik o načinu rada Osnovne 
glazbene škole donesen 25. rujna 1997., te 
izmjene i dopune od 5. ožujka 1998., 11. 
siječnja 2002. i 26. rujna 2005. 
 
(3) Opći akti Škole iz članka 83. stavak 1., 
podstavak 2 i 3. ( Poslovnik o radu kolegijalnih 
tijela, Pravilnik o kućnom redu) donijet će se u 
roku od trideset (30) dana  a ostali akti 
propisani ovim Pravilnikom u roku od šezdeset 
(60) dana. od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika. 

Članak 86. 
(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika  
donose se na isti način i po istom postupku na 
koji je donesen i ovaj Pravilnik. 
 
(2) Inicijativu za izmjenu i dopunu 
Pravilnika donosi Upravno vijeće (u širem 
sastavu) na prijedlog ravnatelja ili većine 
članova Upravnog vijeća (u širem sastavu). 
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(3) Nakon što je donesena odluka o 
pokretanju postupka izmjene Pravilnika, 
ravnatelj će utvrdit će nacrt izmjena, o istom 
provesti raspravu unutar Učiteljskog vijeća, te 
utvrditi nacrt za Upravno vijeće (u širem 
sastavu). 
 

Prijedlog ovog Pravilnika  utvrđen je 
na sjednici Upravnog vijeća (u širem sastavu) 
održanoj dana 11. veljače 2009. 
 
 
KLASA: 036-02/09-01/04 
URBROJ: 2163/01-11-09-01  
Pazin, 11. veljača 2009. godine. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
Davor Sloković, v.r. 

 
 

Ovaj je Pravilnik je donijet 11. veljače 
2009., objavljen na oglasnoj ploči  Učilišta i 
Škole dana 12. veljače 2009., a stupio je na 
snagu 20. veljače 2009.  
 

Ravnateljica  
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

Sonja Matijašić, v.r.
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