
 Na temelju članka 132. Statuta Ekonomske škole Velika Gorica i članka 43. Zakona o 

strukovnom obrazovanju (NN 30/09), Školski odbor Ekonomske škole Velika Gorica, uz 

prethodnu suglasnost Zagrebačke županije (KLASA:021-04/10-01/18; URBROJ: 238/1-01-

10-78) od 06.srpnja 2010. na sjednici održanoj dana 01. rujna 2010. donosi  

 

STATUT 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

EKONOMSKE ŠKOLE VELIKA GORICA 

 

Članak  1. 

U Statutu Ekonomske škole Velika Gorica (KLASA: 012-03/08-01/01; URBROJ:  

238-31-57-05-08-02), od 31. 10. 2008.), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

Ekonomska škola Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Škola) javna je ustanova koja 

obavlja djelatnost srednjeg strukovnog obrazovanja kojim se omogućava razvoj i stjecanje 

kompetencija potrebnih za dobivanje strukovnih kvalifikacija. 

Djelatnost Škole ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o strukovnom 

obrazovanju, Zakona kojim se uređuje djelatnost srednjeg obrazovanja i Zakona kojim se 

uređuje obrazovanje odraslih. 

Škola svoju djelatnost obavlja u skladu s aktom o osnivanju i na temelju rješenja 

Ministarstva nadležnog za obrazovanje. 

Osnivač Škole je Zagrebačka županija (u daljem tekstu: Osnivač).  

 

Članak 2. 

           Članak 12. mijenja se i glasi: 

 

           Škola kao ustanova za strukovno obrazovanje može staviti u promet proizvode i usluge 

koji nastaju kao rezultat djelatnosti Škole, a ukoliko u obavljanju svoje djelatnosti Škola 

ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole u 

skladu s aktom o osnivanju i statutom . 

 

Članak 3. 

           Iza čl. 15. dodaje se čl. 15.a koji glasi: 

 

Škola kao ustanova za strukovno obrazovanje obavlja sljedeće poslove: 

- obavlja djelatnost strukovnog obrazovanja redovitih učenika i djelatnost 

strukovnog obrazovanja odraslih 

- obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada 

- uspostavlja lokalna partnerstva 

- izrađuje dio kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama 

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. 

 

             

                                                                   Članak 4. 

 U članku 17. i članku 18. iza riječi „nacionalnog kurikuluma“ dodaju se riječi 

„strukovnog kurikuluma.“ 

 



Članak 5. 

            Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a  i glasi: 

  

 Škola je dužna provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje. 

 Vanjsko vrednovanje obavlja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

 Samovrednovanje za ključna područja u skladu sa Zakonom prati i vrednuje 

Povjerenstvo za kvalitetu prema uputama Agencije. 

 

Članak 6. 

 Iz čl. 22. a dodaje se članak 22. b koji glasi: 

 

 Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 članova koje imenuje Školski odbor i to: 

-   4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, na prijedlog Nastavničkog vijeća 

-   1 člana iz reda dionika, na prijedlog Osnivača 

-   1 člana iz reda učenika, na prijedlog Vijeća učenika  

-   1 člana iz reda roditelja, na prijedlog Vijeća roditelja.  

Povjerenstvo za kvalitetu izrađuje do kraja rujna za proteklu školsku godinu Izvješće 

koje dostavlja Školskom odboru i Agenciji. 

 

Članak 7. 

 Iza članka 22. b, dodaje se članak 22. c koji glasi: 

 

 Članove Povjerenstva iz reda nastavnika i stručnih suradnika predlaže Nastavničko 

vijeće na sjednici, a izbor se vrši javnim glasovanjem (dizanjem ruku). 

 Predlaže se najmanje četiri kandidata. Kandidatom se smatra svaki nastavnik i stručni 

suradnik koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu. 

 Za članove Povjerenstva iz reda nastavnika i stručnih suradnika predlažu se kandidati 

koji su izabrani većinom glasova nazočnih članova Nastavničkog vijeća. 

 Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila natpolovična većina članova 

Nastavničkog vijeća. 

 

Članak 8. 

 Iza članka 22. c dodaje se članak 22. d koji glasi: 

 

 Osnivač Škole dužan je dostaviti Školskom odboru prijedlog jednog člana 

Povjerenstva za kvalitetu iz reda dionika. 

 

Članak 9. 

            Iza članka 22. d dodaje se članak 22. e koji glasi: 

 

 Ravnatelj je dužan obavijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za 

predstavnika roditelja u Povjerenstvo za kvalitetu. 

 O prijedlogu jednog člana iz Vijeća roditelja odlučuju roditelji na sjednici Vijeća 

roditelja javnim glasovanjem. 

 Kandidatom se smatra roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo 

kandidaturu.Za člana Povjerenstva za kvalitetu predložen je roditelj koji je dobio najveći broj 

glasova nazočnih roditelja na sjednici Vijeća roditelja. 



Članak 10. 

            Iza članka 22. e dodaje se članak 22. f koji glasi: 

 

 Ravnatelj je dužan obavijestiti Vijeće učenika o potrebi izbora kandidata za 

predstavnika učenika u Povjerenstvo za kvalitetu. 

 O prijedlogu jednog člana iz reda Vijeća učenika odlučuju učenici na sastanku Vijeća, 

javnim glasovanjem. 

 Kandidatom se smatra svaki učenik koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo 

svoju kandidaturu. 

 Za člana Povjerenstva za kvalitetu predložen je učenik s najvećim brojem glasova 

nazočnih učenika na Vijeću učenika.  

 

Članak 11. 

            Iza članka 22.f dodaje se članak 22.g koji glasi: 

 

 Nakon  što Školski odbor imenuje članove Povjerenstva za kvalitetu, najkasnije u roku 

od 15 dana, saziva se prva sjednica novoizabranog Povjerenstva.  

 Prvu sjednicu saziva i vodi do izbora predsjednika ravnatelj.  

 Dnevni red sjednice obavezno sadrži: 

- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Povjerenstva za 

kvalitetu, 

- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva za kvalitetu. 

 

Članak 12. 

 Iza članka 22.g dodaje se članak 22.h koji glasi: 

 

 Mandat članova Povjerenstva za kvalitetu traje 3 (tri) godine, od dana konstituiranja 

Povjerenstva za kvalitetu.  

 Mandat člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja i učenika vezan je uz status 

redovitog učenika i traje do 31. kolovoza tekuće školske godine u kojoj je prestao status 

redovitog učenika u Školi..  

 Članovi Povjerenstva za kvalitetu mogu biti ponovno imenovani. 

 

Članak 13. 

 Iza članka 22.h dodaje se članak 22.i koji glasi: 

 

 Za predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva za kvalitetu može biti 

imenovan svaki član Povjerenstva. 

 Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na tri (3) godine. 

 O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva za kvalitetu 

članovi Povjerenstva glasuju javno.  

 Za predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva za kvalitetu izabran je kandidat 

koji je dobio najveći broj glasova ukupnog broja članova Povjerenstva za kvalitetu. 

 

Članak 14. 

 Iza članka 22. i dodaje se članak 22. j koji glasi: 

 

 Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti 

zamjenik predsjednika. Članovi Povjerenstva o svim pitanjima iz djelokruga rada odlučuju na 

sjednici većinom glasova ukupnog broja članova. 



Članak 15. 

 Iza članka 22. j dodaje se članak 22. k koji glasi: 

 

 Ukoliko pojedinom članu Povjerenstva prijevremeno prestane mandat, provode se 

dopunski izbori. 

 Dopunski izbori provode se u roku od 15 dana od dana nastupa okolnosti iz stavka 1. 

ovog članka. 

 Mandat člana Povjerenstva izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena 

na koji je bio izabran raniji član Povjerenstva. 

 

Članak 16. 

 Iza članka 22. k dodaje se članak 22. l koji glasi: 

 

 Članu Povjerenstva može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je imenovan: 

- ako sam zatraži razrješenje, 

- ako ne dolazi na sjednicu Povjerenstva ili svojim radom i ponašanjem nanosi 

štetu školi, 

- ako članu prestane radni odnos u školi, 

- ako članu prestane status redovitog učenika u školi, 

- ako djetetu člana izabranog iz reda Vijeća roditelja prestane status učenika u 

školi, 

- ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana, 

- ako zbog nastanka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati 

poslove nastavnika i stručnog suradnika, ili ako je roditelj sankcioniran 

sukladno odredbama posebnih propisa, 

- ako tijelo koje ga je predložilo u Povjerenstvo nije zadovoljno njegovim 

radom u Povjerenstvu, 

- ako nastavu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti 

član Povjerenstva. 

Prijedlog za razrješenje člana Povjerenstva za kvalitetu pokreće Povjerenstvo ili tijelo 

koje ga je predložilo, a o razrješenju odlučuje Školski odbor.  

 

Članak 17. 

 Iz članka 22. l dodaje se članak 22. m koji glasi: 

 

 Povjerenstvo može biti raspušteno i prije isteka mandata ako ne ispunjava 

obveze utvrđene zakonom, posebnim propisom ili Statutom škole ili ako te poslove 

obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole. 

 Odluku o raspuštanju Povjerenstva zbog razloga iz stavka 1. ovog članka 

donosi Školski odbor u primjerenom roku. 

 

Članak 18. 

                        Iza članka 22. m dodaje se članak 22. n koji glasi: 

 

Članovi Povjerenstva za kvalitetu o svim pitanjima iz djelokruga rada odlučuju 

na sjednici većinom glasova ukupnog broja članova. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Povjerenstva za kvalitetu . 

 

 



                                                                  Članak 19. 

            Mijenja se članak 62. i glasi: 

 

 Kategoriziranim športašima sukladno odredbama Zakona o športu, posebno darovitim 

učenicima u umjetničkom području, učenicima koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, 

učenicima koji ne završavaju obrazovanje zbog roditeljstva, iznimnih socijalnih, osobnih ili 

obiteljskih prilika, te zbog bolesti, može se produžiti status redovitog učenika sukladno 

zakonu.  

 O produžetku statusa redovitog učenika uz priloženu dokumentaciju nadležnih tijela, 

odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća. 

 Kategorizirani športaši sukladno Zakonu o športu, učenici koji ne završavaju 

obrazovanje zbog roditeljstva, iznimnih socijalnih, osobnih ili obiteljskih prilika, te zbog 

bolesti imaju pravo dva puta pohađati svaki razred ukoliko zbog opravdanih razloga nisu 

ispunili obveze iz obrazovnog kurikuluma. Opravdanost razloga procjenjuje ravnatelj u 

svakom pojedinačnom slučaju, te odobrava ponovno pohađanje istog razreda. 

 

Članak 20. 

Iza članka 62. dodaje se članak 62. a koji glasi: 

 

Za učenika koji je na više od dvije godine iz opravdanih razloga prekinuo obrazovanje, 

na prijedlog Nastavničkog vijeća, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, ravnatelj 

određuje uvjete za nastavak i stjecanje kvalifikacija ako je kurikulum izmijenjen u odnosu na 

kurikulum kvalifikacije koju je pohađao. 

Opravdanost razloga iz stavka 1. procjenjuje ravnatelj u svakom pojedinačnom 

slučaju. 

 

Članak 21. 

 Poglavlju 7. mijenja se naziv i glasi: „Pedagoška dokumentacija i evidencija“ 

 U članku 70. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

 Škola o učeniku vodi evidenciju i dokumentaciju o obavljanju praktične nastave i 

vježbi kod  poslodavca u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju.. 

 Dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3. 

 

Članak 22. 

 Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana 

objave na oglasnoj ploči Škole.  

 KLASA:012-03/10-01/01 

URBROJ: 238-31-57-10-03 

Velika Gorica, 01. rujna 2010.                                

        Predsjednik Školskog odbora                                                                     

             

        Snježana Starčević, prof.  

 Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči škole 02. rujna 2010. i 

stupaju na snagu dana 10. rujna 2010. 

 

        Ravnatelj 

                                                                                                    

                                                                                          

              Žarko Bešić,prof.     


