
 
Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i 

članka 58. Statuta Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Školski odbor na sjednici održanoj 
dana 03. prosinca 2015. godine, uz prethodnu suglasnost osnivača ( klasa: 022-04/15-
01/42., urbroj: 2170/1-01-01/6-15-42 od 23. studenog 2015. godine) donio je: 

 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
SREDNJE ŠKOLE HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR 

 
 
 
 

Članak 1. 
U Statutu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk ( od 17. listopada 2008., sa 

izmjenama i dopunama od 11. veljače 2009., 08. travnja 2009., 28. kolovoza 2009., 17. lipnja 
2010., 29. studeni 2010., 15. rujna 2011., 10. veljače 2012., 20. prosinca 2012., 01. lipnja 
2015. godine) u članku 85. stavku 2. briše se alineja 9. 
  
 

Članak 2. 
 U članku 86. stavak 2. briše se alineja 8. 
  

 
Članak 3. 

U članku 109. alineji  8., iza riječi „ i nagrađivanju učenika“ brišu se riječi „ te o 
pedagoškim mjerama“ 

 
 

Članak 4. 
Članak 111. mijenja se i glasi: 

 „Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici 
su dužni opravdati pisanom ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika ili nadležne institucije u 
roku od sedam dana od povratka u školu. 
 Opravdanim izostankom smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, problemi u 
prometu, elementarne nepogode, bolest člana obitelji. 
 Učenik može izostati s nastave po odobrenju: 

- Učitelja/nastavnika s njegovog sata, temeljem odobrenja učitelja/nastavnika kojeg je 

usmeno unaprijed zatražio roditelj odnosno skrbnik u hitnim slučajevima, 

- Razrednika do tri radna dana, temeljem pisane zamolbe roditelja odnosno skrbnika, 

- Ravnatelja do sedam radnih dana, temeljem pisane zamolbe roditelja odnosno 

skrbnika, 

- Učiteljskog vijeća/nastavničkog vijeća do petnaest radnih dana, temeljem pisane 

zamolbe roditelja odnosno skrbnika. 

Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak 

svoj djeteta za koji nije dostavljena ispričnica, u trajanju od najviše tri radna dana, koji ne 
mogu biti uzastopni.“ 
 

 
Članak 5. 

U članku 112. stavak 3. riječi „ od osam dana“ mijenjaju se riječima „od sedam dana“. 
   



Članak 6. 
 Naslov iznad članka 136. mijenja se i glasi : „ XII. Pohvale i nagrade“ 
  
 

Članak 7. 
Naslov iza članka 139. koji glasi „ XIII. Pedagoške mjere“ te članci od 140. do 158.a 

brišu se. 
 
      

 
 
 
 

 
Predsjednik Školskog odbora: 

 
Andrijana Žic, prof. 

 
 
 
Klasa: 003-08-01/15 
Urbroj: 2142-14-15-8/5 
 
Krk, 03. prosinca 2015. godine 
 
 
 
 Utvrđuje se kako su Izmjene i dopune objavljene na oglasnoj ploči Škole  
dana 04. prosinca 2015. godine te su s tim datumom stupile na snagu. 
 
 
 

Ravnateljica: 
 

Đurđica Cvitkušić, prof. 


