
ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE ČAKOVEC: 
 
 
            Gordana Ramušćak- ravnateljica 

1. Željko Mraz 

2. Bratoljub  Horvat 

3. Petar Horvat 

4. Ladislav Ružička 

5. Mladen Konecky 

6. Mario Nerer 

7. Ivan Vučetić 

8. Vesna Prepelić- Đurečković 

9. Silvija Vrbičić 

 

STATUT SREDNJE ŠKOLE ČAKOVEC 

Članak 27. 
Školom upravlja Školski odbor. 
 

Članak 41. 
Školski odbor:  

 imenuje i razrješuje ravnatelja sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog Statuta 

 daje prethodnu suglasnost glede zasnivanja radnoga odnosa u Školi 

 donosi Statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja 

 donosi Školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog, odnosno Nastavničkog, odnosno 

Odgajateljskog vijeća i ravnatelja 

 donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršenje 

 donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja 

 odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnoga odnosa 

 predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka 

prava 

 daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u 

školskoj ustanovi 



 odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti, odlučuje o zahtjevima 

radnika za zaštitu prava iz radnih odnosa 

 osniva učeničke klubove i udruge 

 odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom 

 odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne 

imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna 

 odlučuje, uz prethodnu suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju 

nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 

70.000,00 kuna 

-     predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole 

 predlaže statusne promjene 

 predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole 

 razmatra rezultate obrazovnog rada 

 razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole 

 obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole 

 donosi Kućni red nakon provedene rasprave na Učiteljskom/Nastavničkom/ 

Odgajateljskom vijeću te Vijeću roditelja i Vijeću učenika. 

 nakon provedene rasprave na Učiteljskom/Nastavničkom/Odgajateljskom vijeću te Vijeću 

roditelja i Vijeću učenika donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne 

djelatnosti u školskoj ustanovi. 

 


