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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08, 127/19) i članka 98. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 – ispravak, 90/11., 16/12., 94/13., 152/14.,
7/17. i 68/18, 98/19) Domski odbor Učeničkog doma Paola Di Rosa uz prethodnu suglasnost
osnivača Provincijalata Službenica Milosrđa, URBROJ: 32/20 od 11. kolovoza 2020.g. na sjednici
održanoj 01. srpnja 2020.g. donio je

S T A T U T
UČENIČKOG DOMA PAOLA DI ROSA

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo,
ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja
važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Učeničkog doma Paola Di Rosa (u daljem tekstu: Dom).
Izrazi u ovom Statutu glede rodne pripadnosti navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 2.
Dom je privatna katolička ustanova, ženski učenički dom, s pravom javnosti koji obavlja
djelatnost srednjeg školstva i učeničkih domova u skladu s odlukom o osnivanju Doma i rješenjem
Ministarstva prosvjete i športa klasa: UP/I-601-01/99-01/109, Ur.broj: 532-07/8-99-2 od 04.
studenoga 1999. g.
Dom ima svojstvo pravne osobe, a upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u
Dubrovniku Tt – 0/262-2, 02. svibnja 2000. godine.
Članak 3.
Osnivač Doma je Provincijalat Službenica Milosrđa u Splitu, Ćirila i Metoda 14.
Dom obavlja svoju djelatnost prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, propisima donesenim na temelju Zakona, Odluke o osnivanju, ovog Statuta i općih akata
Doma te crkvenog zakonika, smjernicama koncilskih dokumenata i vlastitom pravu – Konstitucijama
Službenica Milosrđa.
1. Naziv i sjedište
Članak 4.
Naziv Doma je Učenički dom Paola Di Rosa.
Sjedište Doma je u Dubrovniku, Volantina 1.
Dom može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.
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Članak 5.
Naziv Doma mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na objektima u kojima
obavlja djelatnost.
2. Pečati i štambilji
Članak 6.
U radu i poslovanju Dom koristi pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm na kojem
je uz obod naziv UČENIČKI DOM PAOLA DI ROSA gore, DUBROVNIK dolje, a u sredini pečata otisnut
je potpis Di Rosa.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje ravnatelj.
Pored pečata, Dom može izrađivati i potrebne štambilje.
3. Dan Doma
Članak 7.
Dan Doma obilježava se 15. prosinca na svetkovinu sv. Marije Krucifikse, Paole Di Rosa, a
nalazi se u Godišnjem planu i programu rada.
4. Predstavljanje, zastupanje i odgovornost za obveze Doma
Članak 8.
Dom zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Doma, predstavlja i zastupa Dom, te poduzima sve
radnje u ime Doma sukladno Zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj Doma ima ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski
registar i ovlaštenja Osnivača.
U slučaju sudskog spora između Doma i ravnatelja, Dom zastupa predsjednik Domskog
odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.
Članak 9.
Ravnatelja Doma u slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) u
obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba koju imenuje Osnivač.
Osnivač će imenovati osobu koja mijenja ravnatelja sve dok traju razlozi njegove
spriječenosti, a najdulje do isteka mandata.
Ravnatelj može Osnivaču predložiti zamjenika.
Predloženi kandidat treba biti suglasan da će obavljati poslove ravnatelja kao zamjenik,
ukoliko bude izabran.
Ukoliko ravnatelj nije u mogućnosti predložiti osobu koja će ga mijenjati, za to je ovlašten
predsjednik Domskog odbora.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije
se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

4

Osnivač može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika
ravnatelja drugu osobu.
II.

DJELATNOST DOMA
Članak 10.

Djelatnost Doma je:
organizacija odgojno-obrazovnog rada s učenicama,
organizacija smještaja i prehrane učenika,
organizacija kulturnih, športskih i drugih aktivnosti učenika,
pružanje usluga smještaja, prehrane i drugih sadržaja studentima u slučaju
nepopunjenosti kapaciteta
pružanje usluga smještaja, prehrane i drugih sadržaja vanjskim korisnicima u
vremenu koje ne dovodi u pitanje osnovnu zadaću Doma.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Dom obavlja kao javnu službu.
Članak 11.
Odgoj i obrazovanje iz članka 10. ovoga Statuta ostvaruje se u Domu na temelju Godišnjeg
plana i programa rada.
Članak 12.
Dom radi na temelju Godišnjeg plana i programa.
Godišnji plan i program rada Doma prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju
Vijeća roditelja donosi Domski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće godine.
Domski odbor kod dostavljanja prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Vijeću roditelja
određuje rok u kojem je Vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje. Ako Vijeće roditelja u
zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, smatra se da na prijedlog Godišnjeg plana i programa
rada nema primjedbi.
Godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama Doma u skladu s propisima
vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Dom je dužan elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti Godišnji plan i program do 15. listopada
tekuće godine.
Članak 13.
Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana.
Članak 14.
Dom izvodi odgojno-obrazovni program sedam radnih dana tjedno u skladu s Godišnjim planom
i programom rada.
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Članak 15.
Odgojno-obrazovni rad Dom izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Programi se izvode sukladno Godišnjem planu i programu rada.
Članak 16.
Odgojno-obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije
nastavnog plana i programa u skladu s Godišnjim planom i programom rada, Dom može izvoditi i
izvan mjesta u kojem mu je sjedište.
Članak 17.
Odgojno-obrazovni rad u Domu organizira se i izvodi po odgojno-obrazovnim skupinama,
koje se ustrojavaju prema Državnom pedagoškom standardu Domskog sustava odgoja i
obrazovanja.
Članak 18.
Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenica Dom organizira posebne programe
slobodnih aktivnosti kao i sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog
sadržaja, vjerskog i odgojnog koje se planiraju Godišnjim planom i programom rada i programom
rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Domu.
Članak 19.
Sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu i programima slobodnih aktivnosti, pravo je
svakog učenika.
Članak 20.
U svezi s obavljanjem djelatnosti, Dom surađuje sa susjednim domovima, školama i drugim
ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Domska knjižnica
Članak 21.
Dom ima knjižnicu.
Djelatnost knjižnice sastavni je dio obrazovnog procesa, a obavljanje stručno knjižnične
djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa.
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III.

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih
sadržaja i poslova.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje
odgojnoobrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih
poslova.
Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,
neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vođenjem pedagoške dokumentacije i
evidencije, aktivnostima u skladu sa potrebama i interesima učenika te promicanje stručnopedagoškog rada Doma u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
provedbenim propisima, Godišnjim planom i programom rada Doma.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene
i knjigovodstvene poslove, poslove čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja
prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima,
poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa Zakonom, provedbenim
propisima i Godišnjim planom i programom rada Doma.
Članak 23.
Unutarnji rad i život Doma uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Kućnim redom se
uređuju:
pravila i obveze učenika u Domu, 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
način postupanja prema imovini.
Pravilnik o kućnom redu donosi Domski odbor u suradnji s Vijećem odgajatelja, Vijećem
učenica i Vijećem roditelja.
Članak 24.
Domski odbor u suradnji s Vijećem odgajatelja donosi Etički kodeks neposrednih nositelja
odgojno obrazovnih djelatnosti u Domu prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks
obvezuje.
Članak 25.
Unutrašnji život i rad Doma zasniva se na metodama i oblicima rada koji pridonose:
poticanju inicijative u razvijanju samostalnosti učenika,
razvoju i usvajanju kršćanskih vrijednosti,
razvoju intelektualne radoznalosti i kritičnosti duha,
izgradnji odnosa prema radu i uzajamnom poštivanju učenika, roditelja i nastavnika,
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razvijanju smisla i potreba učenika za međusobnom suradnjom i pomaganjem u
rješavanju zadaća školskog i domskog života.

IV.

UPRAVLJANJE DOMOM

1. Domski odbor
Članak 26.
Domom upravlja Domski odbor.
Domski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuju radnici
neposrednim i tajnim glasovanjem, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:
Odgajateljsko vijeće dva člana iz reda odgajatelja i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Doma,
Osnivač tri člana.
Članak 27.
Članovi Domskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno
imenovani.
Roditelju prestaje funkcija člana Domskog odbora kada njegovo dijete izgubi status učenika ili
na osobni zahtjev.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Domskog odbora.
Članak 28.
Izbor člana Domskog odbora iz reda odgajatelja provodi se na sjednici Odgajateljskog vijeća,
tajnim glasovanjem.
Izbor člana kojeg biraju svi zaposlenici Doma provodi se također tajno.
Članak 29.
Tajno glasovanje za izbor članova Domskog odbora obavlja se upisivanjem imena i
prezimena kandidata na glasačkom listiću.
Za članove Domskog odbora izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
Ako su dva ili više kandidata dobili isti najveći broj glasova, za te kandidate ponavlja se
glasovanje i izabran je onaj kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije veći broj glasova.
Članak 30.
Ravnatelj Doma dužan je izvijestiti Vijeće roditelja o potrebi izbora predstavnika roditelja u
Domski odbor i upoznati ih s odredbama ovog Statuta i načinom izbora.
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Članak 31.
Vijeće roditelja predlaže člana Domskog odbora na sjednici Vijeća roditelja. Ravnatelj saziva
sastanak roditelja na kojem roditelji predlažu i biraju vijeće roditelja. Izbor se smatra valjanim ako je
nazočnost 10% roditelja.
Roditelji za članove Domskog odbora iz svojih redova ne mogu kandidirati radnika Doma.
Svaki roditelj – član Vijeća nazočan na sjednici Vijeća roditelja može istaknuti svoju
kandidaturu ili predložiti drugog roditelja iz reda Vijeća roditelja za članstvo u Domskom odboru.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.
Za člana Domskog odbora iz reda roditelja imenuje se kandidat koji je dobio većinu glasova
nazočnih članova Vijeća roditelja.
O imenovanom članu Domskog odbora iz reda roditelja svi radnici Doma izvješćuju se putem
oglasne ploče.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja
sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.
Članak 32.
Kada radnici Doma, Odgajateljsko vijeće i Vijeće roditelja predlože svoje predstavnike u
Domski odbor, lista s imenima predloženih kandidata se dostavlja na suglasnost Osnivaču koji
imenuje članove Domskog odbora.
Članak 33.
Ukoliko se Osnivač slaže s izborom, imenuje kandidate za članove Domskog odbora.
Ako se ne slaže, vraća prijedlog Odgajateljskom vijeću ili Vijeću roditelja na ponovni izbor.
Članak 34.
Nakon dobivene suglasnosti Osnivača o imenovanju većine članova Domskog odbora,
najkasnije u roku od 30 dana saziva se konstituirajuća sjednica Domskog odbora.
Konstituirajuću sjednicu Domskog odbora saziva ravnatelj.
Do izbora predsjednika Domskog odbora sjednicu vodi najstariji član Domskog odbora.
Članak 35.
Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:
izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Domskog odbora,
izviješće predsjedavatelja o imenovanom predsjedniku Domskog odbora sa strane
Osnivača
izbor zamjenika predsjednika Domskog odbora.
Članak 36.
Predsjednika imenuje Osnivač a zamjenika predsjednika Domskog odbora biraju članovi javnim
glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
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Za zamjenika predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja
članova Domskog odbora.
Članak 37.
Domski odbor radi na sjednicama.
Sjednice Domskog odbora održavaju se barem dvaput godišnje i prema potrebi u sjedištu
Doma.
Članak 38.
Sjednice Domskog odbora saziva predsjednik Domskog odbora, a u slučaju njegove
spriječenosti zamjenik predsjednika Domskog odbora.
Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Domskog odbora.
Predsjednik Domskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Domskog odbora ako to traži 1/3
članova Domskog odbora ili ravnatelj.
Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovog članka, a radi se o ispunjenju zakonskih
obveza Doma, sjednicu Domskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.
Članak 39.
Predsjednik Domskog odbora ima obvezu sazivanja, pripremanja sjednica, predsjedavanja i
rada na sjednici.
Predsjednik Domskog odbora saziva sjednicu Domskog odbora pisano putem poziva, a u
hitnim slučajevima koji ne trpe odgodu predsjednik Domskog odbora saziva sjednicu telefonski,
usmeno najmanje 2 dana prije održavanja sjednice.
Pozive urudžbira i otprema tajnik Doma.
Članak 40.
Članovi Domskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga Domskog odbora odlučuju
zajednički, većinom glasova ukupnog broja članova.
Članovi Domskog odbora glasuju javno tako da se za prijedlog odluke izjasne dizanjem ruke,
odnosno tajno, ako to odluči većina članova Domskog odbora.
Članak 41.
Zapisnik sa sjednica Domskog odbora vodi zapisničar.
Zapisnik sadrži sljedeće stavke:
redni broj sjednice;
mjesto i datum održavanja sjednice;
vrijeme početka i završetka sjednice;
podatke o prisutnima, odsutnima i pozvanima;
dnevni red sjednice;
konstatacija da je dnevni red prihvaćen;
razrada dnevnog reda i zaključaka;
rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
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izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
potpis predsjednika Domskog odbora i zapisničara.
Članak 42.
Predsjedavajući sjednice formulira odluke (zaključke) u zapisnik.
Odluke (zaključke) donijete na sjednici Domskog odbora objavljuju se u obliku skraćenog
zapisnika koji sadrži samo donesene odluke (zaključke) prema pojedinim točkama dnevnog reda.
Članak 43.
Sjednicama Domskog odbora dužan je prisustvovati ravnatelj Doma, ali bez prava odlučivanja.
Članak 44.
Domski odbor:
bira i razrješava zamjenika predsjednika Domskog odbora,
1. daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa
djelatnika u Domu,
2. donosi:
uz suglasnost Osnivača Statut, njegove izmjene i dopune;
opće akte Doma, njihove izmjene i dopune;
Godišnji plan i program rada Doma i nadzire njegovo izvršenje;
Domski kurikulum;
prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obračun Doma;
Pravilnik o kućnom redu u suradnji s Odgajateljskim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem
učenika;
Etički kodeks u suradnji s Odgajateljskim vijećem;
3. odlučuje uz suglasnost Osnivača:
stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi
20.000,00 kn bez PDV-a do 200.000,0 kn bez PDV-a,
ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale
pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja prelazi 20.000,00 kuna bez PDV-a do
200.000,0 kn bez PDV-a,
korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda,
davanju i uzimanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora,
dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,
4. odlučuje:
zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja,
uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača,
5. predlaže Osnivaču:
promjenu djelatnosti,
donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
6. razmatra:
rezultate odgojno-obrazovnog rada,
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prijedloge Vijeća roditelja,
prijedloge Vijeća učenika,
predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Doma,
7. daje:
Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Domu,
ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u
Domu. Domski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom i drugim općim aktima Doma.
Članak 45.
Domski odbor uvijek je dužan bez odlaganja razmotriti svaki prijedlog ili inicijativu Osnivača
vezano za rad i poslovanje Doma.
Članak 46.
O svim pitanjima iz svoje nadležnosti Domski odbor može organizirati prethodnu raspravu
među radnicima Doma.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja iz prethodne rasprave ne obvezuju Domski odbor.
Članak 47.
Domski odbor može osnivati povjerenstva i radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje
akata ili obavljanje drugih poslova vezanih za Dom.
Članovi stalnih povjerenstava imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena
zadaća.
Domski odbor može u svako doba opozvati stalna i povremena povjerenstva, odnosno
pojedinog člana povjerenstva ili radne skupine.
Članak 48.
Članovi povjerenstva ili radnih skupina imenuju se od radnika Doma, a iznimno kada je
propisano da određena povjerenstva moraju imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Doma ili
kada je to prema naravi posla nužno. Domski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine
imenovati i osobe izvan Doma.
Članak 49.
Ako pojedinom članu Domskog odbora iz članka 21. ovog Statuta prije vremena prestaje
mandat, provode se dopunski izbori.
Dopunski izbori provode se u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti is stavka 1.
ovog članka.
Mandat člana Domskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena
na koje je bio izabran raniji član Domskog odbora.
Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 23. do 29. ovog Statuta.
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Članak 50.
Za svoj rad Domski odbor odgovara Osnivaču.
Odgajateljsko vijeće, Osnivač i roditelji mogu opozvati člana Domskog odbora kojeg su izabrali,
ako ne obavlja svoju dužnost, ne poštuje zakon, odredbe ovoga Statuta i akte Doma, ili svoju dužnost
ne obavlja u skladu s funkcijama člana Domskog odbora.
Mandat članu Domskog odbora kojeg je imenovao Osnivač može prestati temeljem odluke
Osnivača.
Član Domskog odbora može biti razriješen i prije isteka mandata ako to sam zatraži.
Članak 51.
Domski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene
zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Doma ili ako te poslove obavlja na način koji ne
omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Doma.
Odluku o raspuštanju Domskog odbora donosi Osnivač.
Članak 52.
Odlukom o raspuštanju Domskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno
zamjenjuje Domski odbor.
Članak 53.
Član Domskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata, ako je utvrđeno da ne
ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Doma ne može biti ponovno
imenovan u isti Domski odbor.
Članovi raspuštenog Domskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Domskog
odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Domski odbor raspušten zato što nije obavljao
poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom Doma ili je te
poslove obavljao na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Doma.
Članak 54.
Član Domskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Domu
koje dozna u obavljanju dužnosti člana.
Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je Domu prema općim
propisima obveznog prava.
Članak 55.
Za vrijeme dok obavlja dužnost člana domskog odbora, član ne smije koristiti ni isticati
podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario bilo kakve pogodnosti.
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2. Ravnatelj
Članak 56.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Doma.
Članak 57.
Ravnatelja imenuje Osnivač sukladno važećim propisima.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja:
ima visoku stručnu spremu
ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika srednje škole
ima najmanje pet godina radnog iskustva u odgojno obrazovnom radu u osnovnoj ili
srednjoj školi.
Ravnatelj se imenuje do opoziva.
Članak 58.
Osnivač dekretom o imenovanju ravnatelja utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Domskog odbora sklapa ugovor o radu.
Članak 59.
Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati posebnu ili opću punomoć za
zastupanje u pravnom prometu.
Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.
Članak 60.
Ukoliko na mjesto ravnatelja nije blagovremeno imenovan novi ravnatelj, Osnivač na to mjesto
imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.
Podaci o imenovanom vršitelju dužnosti ravnatelja obvezno se upisuju u Sudski registar.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom i provedbenim propisima:
predlaže Domskom odboru Godišnji plan i program rada
predlaže Domskom odboru Statut i opće akte
predlaže Domskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun
odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno članku 114. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
odlučuje o zasnivanju radnog odnosa bez natječaja na određeno vrijeme, kada
obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili
na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana
provodi odluke stručnih tijela i Domskog odbora
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prati odgojno-obrazovni rad odgajatelja i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno
osposobljavanje i usavršavanje
zabranjuje u Domu sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s
ciljevima odgoja i obrazovanja
planira rad, saziva, vodi sjednice Odgajateljskog vijeća i predsjedava im
predlaže Domski kurikulum u suradnji s Odgajateljskim vijećem
poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja
drugih obveza iz radnog odnosa
brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenica i radnika
odgovara za sigurnost učenica, odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika
surađuje s učenicima i roditeljima
surađuje s Osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima
nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
organizira i vodi poslovanje Doma
sudjeluje u radu Domskog odbora, bez prava odlučivanja
obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na
zakonu, podzakonskom ili općem aktu
izdaje radne naloge radnicima
izvršava odluke i zaključke Osnivača, Domskog odbora i Odgajateljskog vijeća
saziva konstituirajuću sjednicu Domskog odbora i Vijeća roditelja
upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
predlaže Domskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne
sposobnosti
izvješćuje Domski odbor o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Doma
izdaje odgajateljima i stručnim suradnicima Odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a
ostalim radnicima Rješenja o rasporedu radnog vremena
obavlja druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Doma te poslove za
koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga
tijela Doma.
Članak 61.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili
obavljanje poslova važnih za djelatnost Doma.
Članak 62.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Domskom odboru i Osnivaču.
Članak 63.
Osnivač će razriješiti ravnatelja, i prije isteka na koji je imenovan, u slučaju:
na osobni zahtjev
kad zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja ustanove
kad krši ugovorne obveze
ukoliko svojim radom teže ili više puta povrijedi zakonske propise i opće akte Doma
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ukoliko svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom Domu nanese štetu u većem
opsegu,
zbog drugih potreba Osnivača
na prijedlog prosvjetnog inspektora
u slučajevima utvrđenim važećem Zakonu o ustanovama.
Kada Osnivač zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u roku
do tri dana očituje o tim razlozima.
Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima za razrješenje odnosno nakon isteka roka iz
stavka 1. ovoga članka Osnivač će odlučiti o razrješenju.
Članak 64.
U slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, ravnatelja zamjenjuje
osoba koju svojom odlukom odredi Osnivač.
Zamjenik ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati sve poslove ravnatelja čije se izvršenje ne
može odgađati do povratka ravnatelja.
Osnivač može u svakom trenutku izmijeniti odluku o određivanju zamjenika ravnatelja.
Članak 65.
Dom ima tajnika.
Poslove tajnika može obavljati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom.
Tajnik Doma obavlja poslove propisane Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi, te
ostalim važećim propisima.

V.

STRUČNA TIJELA DOMA

1. Odgajateljsko vijeće
Članak 66.
Stručno tijelo Doma je Odgajateljsko vijeće.
Članak 67.
Odgajateljsko je vijeće stručno tijelo koje je neposredno zaduženo za realizaciju cjelokupnog
odgojno-obrazovnog programa rada Doma.
Odgajateljsko vijeće čine svi odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelj.
Odgajateljskim vijećem rukovodi ravnatelj.
Odgajateljsko vijeće:
predlaže Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Doma,
predlaže i analizira organizaciju rada Doma,
predlaže stručno usavršavanje odgajatelja i stručnih suradnika
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obavlja poslove u svezi s izvođenjem programa odgojno-obrazovnog rada,
potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Doma
ustrojava odgojnu skupinu na prijedlog ravnatelja
utvrđuje zaduženja odgajatelja za izvannastavne aktivnosti i odgojne skupine
realizira programe ostalih djelatnosti Doma,
potvrđuje imenovanje odgajatelja odgojne skupine na prijedlog ravnatelja
potvrđuje slobodne aktivnosti za tekuću nastavnu godinu
potvrđuje plan izleta na prijedlog ravnatelja
odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
surađuje s Vijećem učenika i Vijećem roditelja
surađuje s odgajateljskim vijećima drugih domova i nastavničkim vijećima škola
surađuje s razrednicima i dogovara načine za unapređenje učenja i odgoja učenika,
surađuje s drugim ustanova koje obavljaju kulturno-umjetničku, medicinsku, socijalnu ili
odgojno-obrazovnu djelatnost ,
osniva stručne aktive i imenuje voditelje
obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Doma.
Članak 68.
Odgajateljsko vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom
mjesečno.
Sjednice su obvezne za sve odgajatelje i noćne pazitelje.

2. Odgajatelji
Članak 69.
Svaka odgojna skupina ima odgajatelja. Odgajatelj je stručni voditelj odgojne skupine.
Odgajatelj:
skrbi o učenicima da redovno pohađaju nastavu u školi i izvršavaju druge obveze u
Domu
skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u odgojnoj skupini
prati život i rad učenika izvan Doma
skrbi o psihofizičkom razvoju učenika, njihovom zdravstvenom stanju, kulturnom
ponašanju te higijenskim navikama
skrbi o redovitom popunjavanju pedagoške dokumentacije
surađuje s nastavnicima srednje škole koju učenici pohađaju, osobito razrednicima
radi pravodobnog izvješćivanja roditelja i skrbnika učenika
poduzima mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, osobito
oblicima tjelesnog i duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja, zlostavljanja i
izrabljivanja učenika izvješćuje tijela socijalne skrbi i druga ovlaštena tijela
podnosi izvješće o radu odgojne skupine Odgajateljskom vijeću i ravnatelju
izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
učenika u učenju i vladanju
pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
obavlja druge potrebne poslove za odgojnu skupinu.

17

Članak 70.
Način rada i odlučivanja Vijeća odgajatelja pobliže se uređuje Pravilnikom o radu Vijeća
odgajatelja.

VI.

RADNICI
Članak 71.

Radnici Doma su osobe koje su sa Domom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili
određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.
Radnici Doma su odgajatelji, stručni suradnici, drugi stručno-administrativni i pomoćnotehnički radnici.
U obavljanju svojih zadaća radnici imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene zakonom,
drugim propisima i općim aktima Doma. U svom radu radnici su dužni stručno, djelotvorno, odgovorno
i pravovremeno izvršavati svoje poslove i zadatke, pridržavati se zakona, Godišnjeg plana i programa
rada kao i naloga ravnatelja.
Članak 72.
Radnici Doma tijekom rada dužni su se pridržavati Plana i programa rada, radne discipline i
radnih obveza.
Odgajatelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost stručno se osposobljavati i usavršavati,
pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 2. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza
odgajatelja i stručnih suradnika.
Odgajatelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom
odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenica za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.
Članak 73.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Doma obavlja se prema zakonu,
podzakonskim aktima i općim aktima Doma, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.
Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj.
Članak 74.
Radni odnosi u Domu uređuju se Pravilnikom o radu.

VII.

UČENICE
Članak 75.

Pravo na smještaj i prehranu u Domu imaju u pravilu redovite učenice.
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Prijam učenica obavlja se temeljem natječaja i provedbenog propisa koji donese ministar znanosti,
obrazovanja i športa, te danom zaključivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, koji
potpisuju roditelj – skrbnik učenice i ravnatelj Doma.
Članak 76.
Natječaj za prijam objavljuje se na mrežnim stranicama, oglasnim pločama Doma i Osnivača,
a sadržaj se propisuje odlukom o upisu.
Natječaj sadrži:
broj učenica koje će Dom primiti
uvjete prijama, potrebnu dokumentaciju i kriterije za izbor kandidata
način i postupak provođenja natječaja
druge okolnosti vezane za upis i izbor kandidata.
Članak 77.
Izbor kandidata prijavljenih na natječaj za upis u Dom zasniva se:
na uspjehu u prethodnom obrazovanju
materijalnom položaju učenica i njegove obitelji
odgoj i ponašanje učenica na nastavi i izvan nje prema preporuci stručne službe škole
osmogodišnjeg obrazovanja koju je učenica pohađao, župnika ili vjeroučitelja.
Upis učenica provodi povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.
Ravnatelj može prema diskrecijskom pravu omogućiti upis za dvije (2) učenice.
Članak 78.
Učenica ima pravo:
na obaviještenost o svim pitanjima koja se odnose na nju
na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njezinom najboljem interesu
na uvažanje njezinog mišljenja
na pomoć drugih učenica Doma
na pritužbu koju može predati odgajateljima, ravnatelju ili Domskom odboru
sudjelovati u radu Vijeća učenica te u izradi i provedbi kućnog reda
predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog rada.
Učenica je obvezna:
ispunjavati obveze iz programa odgojno-obrazovnog rada
pridržavati se pravila kućnog reda
ispunjavati upute odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s
pravnim propisima i kućnim redom
čuvati imovinu Doma, njegovih radnika, osobnu i imovinu drugih učenica.
Članak 79.
Učenice koje se ističu u ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u
Domu mogu biti pohvaljene i nagrađene.
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Članak 80.
Pohvale su:
pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.
usmene pohvale
priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
Članak 81.
Nagrade su:
knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i
sl.
novčane nagrade
nagradni izleti.
Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Doma.
Članak 82.
Pohvale i nagrade iz članaka 80. i 81. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno,
odgojnim skupinama, sekcijama koje se ističu u aktivnostima i sl.
Članak 83.
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenice, odgajatelji, stručni suradnici, tijela Doma te
fizičke i pravne osobe izvan Doma.
Članak 84.
Usmenu pohvalu učenici izriče odgajatelj.
Pisanu pohvalu daje Odgajateljsko vijeće.
Nagrade učenicama dodjeljuje ravnatelj.
Članak 85.
O dodijeljenoj nagradi učenici se izdaje i pisana isprava.
O pohvalama i nagradama u Domu se vodi evidencija u Matičnoj knjizi.
Članak 86.
Pedagoške mjere izriču se učenicama radi sprječavanja i otklanjanja negativnih pojava,
nemarnog odnosa učenica prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja kućnog reda i
nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, oštećivanja Domske imovine i ponavljanja kršenja dužnosti
i obveza.
Cilj kaznenih pedagoških mjera je učenici ukazati na njezine pogreške i propuste da ih ne bi
ponavljala.
Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema odgojnoj grupi.
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Članak 87.
Zbog povrjede dužnosti i neispunjavanja obveza te nasilničkog ponašanja učenicama se
mogu izreći pedagoške mjere:
opomena
ukor
opomena pred isključenje
isključenje iz Doma.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću nastavnu godinu.
Članak 88.
Pedagoške mjere izriču se u načelu postupno, osim u težim slučajevima kršenja propisa i pravila
Doma ili krajnjeg zanemarivanja učeničkih dužnosti.
Članak 89.
Odgajatelj je dužan redovito izvještavati ravnatelja, stručnog suradnika, i roditelja (staratelja) o
učenici koja ne ispunjava svoje obveze.
Članak 90.
Prilikom izricanja pedagoških mjera Dom je dužan poštovati učeničinu mentalnu i socijalnu
zrelost, opće stanje, osjetljivost i druge okolnosti koje utječu na njegov razvoj, a potrebno je voditi
računa o individualnim osobinama učenice, posebno o karakternim i emocionalnim osobinama,
obiteljskim prilikama i sredini u kojoj učenica boravi i radi.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja i ponižavanja učenice
kao ni povreda učeničine osobnosti.
Članak 91.
Nakon izrečene pedagoške mjere ukora, odgajatelj je dužan pisano obavijestiti roditelja
(staratelja) i pozvati ga na razgovor.
Nakon izrečene pedagoške mjere opomene pred isključenje, odgajatelj je dužan dostaviti
roditelju pisanu odluku Odgajateljskog vijeća i pozvati ga na razgovor kojemu su, uz odgajatelja, dužni
prisustvovati i stručni suradnik i ravnatelj Doma.
Članak 92.
Prije donošenja pedagoških mjera, a naročito isključenja iz Doma, učenica se mora saslušati, te
u potpunosti utvrditi činjenično stanje i nastojati u suradnji s roditeljima (starateljima), stručnim
suradnikom i drugima, otkloniti uzroke ponašanja i spriječiti neželjene posljedice pogrešnog ponašanja
učenice.
Prije donošenja mjere isključenja iz Doma ravnatelj može zatražiti mišljenje Vijeća učenica.
Postupak se može okončati i bez učeničičinih očitovanja.
Pedagoška mjera isključenja iz Doma ne može se u pravilu donijeti ako prethodno nije izrečena
neka od blažih pedagoških mjera i ako Dom nije izvijestio roditelja ili skrbnika.
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Članak 93.
Prijedlog za donošenje pedagoških mjera mogu dati:
odgajatelj
stručna tijela i Domski odbor
stručni suradnik
Vijeće roditelja
ravnatelj.
Prijedlog za donošenje pedagoških mjera opomene pred isključenje i isključenja iz Doma
podnosi se pisano.
U prijedlogu se moraju pobliže istaknuti i obrazložiti razlozi zbog kojih se predlaže pedagoška
mjera. Prijedlog se mora dostaviti najkasnije u roku od 7 dana.
Ukoliko je podnositelj prijedlog podnio nenadležnom tijelu, tijelo kojemu je prijedlog podnesen
dužno je uputiti podnositelja prijedloga na nadležno tijelo ili proslijediti prijedlog nadležnom tijelu.
Prije izricanja svake od navedenih mjera odagajatelj može zatražiti mišljenje odgojne grupe.
Članak 94.
Najblaža je pedagoška mjera: opomena.
Mjera opomene izriče se zbog:
nediscipline i neprimjerenog ponašanja tijekom odgojno-obrazovnog rada
ometanja drugih učenica u učenju ili obavljanju drugih aktivnosti u Domu
nemarnog odnosa prema vlastitim obvezama
blažeg kršenja odredbi kućnog reda
O izrečenoj mjeri opomena roditeljima (skrbniku) učenice dostavlja se pisana obavijest.
Članak 95.
Stroža je pedagoška mjera: ukor
Mjera ukora se izriče zbog:
duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama
izazivanja sukoba među učenicama
drskog ponašanja prema odgajatelju, radniku Doma ili drugim osobama nazočnima u
Domu
oštećivanja domske imovine i imovine drugih učenica, odgajatelja, drugih radnika i
građana
konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti te njihovog unošenja u Dom,
ponavljanja iste povrede za koju se izriče mjera opomene,
ponavljanja različitih povreda za koje se izriče mjera opomene.
težih povreda odredbi kućnog reda
Članak 96.
O izrečenoj mjeri ukora roditeljima (skrbniku) učenica dostavlja se pisana obavijest.
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Članak 97.
Opomena pred isključenje izriče se zbog:
ponavljanja prekršaja za koje je učenici izrečena mjera ukora ili opomene,
trajnijeg izbjegavanja izvršavanja domskih obveza
težeg i duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama,
nedoličnog ponašanja prema učenicama, radniku Doma ili stranci nazočnoj u Domu,
ugrožavanja sigurnosti i tjelesnog integriteta učenica, odgajatelja, radnika Doma ili
stranke nazočne u Domu
otuđivanja i težeg oštećenja imovine Doma, drugih učenica, radnika Doma i građana
težeg kršenja kućnog reda
O izrečenoj mjeri pred isključenja roditeljima (skrbniku) učenice dostavlja se pisana obavijest.
Članak 98.
Najteža je pedagoška mjera: isključenje iz Doma, a izriče se zbog teških povreda dužnosti ili
neispunjenja obveza kao što su:
višekratno ponavljanje ponašanja zbog kojih su učeniku već izrečene pedagoške mjere,
nedolično i agresivno ponašanje učenice prema učenicama i radnicima Doma,
organiziranje ili izazivanje tuča, odnosno fizičkog napada na druge učenice, radnika Doma ili
druge osobe,
nanošenje veće materijalne štete imovini Doma, učenica, odgajatelja ili drugih radnika
Doma, kao i imovini izvan Doma,
protupravnog prisvajanja imovine Doma, radnika Doma ili građana
teže ili učestale povrede Kućnog reda Doma, kao nedolično i nemoralno ponašanje izvan
Doma koje nije u skladu s pravilima ponašanja i šteti ugledu Doma,
uživanje alkohola ili narkotičnih sredstava, njihovo unošenje u Dom i nagovaranje drugih
osoba na konzumiranje,
nedolično i neodgovorno ponašanje kojim se znatno ometa izvođenje odgojno-obrazovnog
rada u Domu ili izvan njega,
drugi razlozi koji su takve prirode da zahtijevaju isključenje iz Doma.
Članak 99.
Pedagošku mjeru opomene učenici izriče svaki odgajatelj u trenutku uočavanja povrijede.
Pedagošku mjeru ukora, opomene pred isključenje učenici izriče Odgajateljsko vijeće.
Pedagošku mjeru isključenje iz Doma učenici izriče ravnatelj.
Do završetka postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Doma ravnatelj može učenicu
privremeno udaljiti iz Doma.
Članak 100.
Postupak za izricanje pedagoških mjera stručna tijela iz članka 94. pokreću po službenoj
dužnosti na temelju podataka iz pedagoške evidencije.
Pri pokretanju postupka tijela iz članka 94. ovoga Statuta mogu razmotriti prijedloge i
predstavke radnika, učenice Doma, građana i pravnih osoba.
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Članak 101.
O izrečenoj stegovnoj mjeri isključenja iz Doma roditelju ili skrbniku se dostavlja pismeno
rješenje.
Prilikom pokretanja postupka za isključenje učenice iz Doma na prijedlog odgajatelja, drugog
zaposlenika Doma ili stručnog tijela Doma, ravnatelj imenuje povjerenstvo koje će provesti
postupak do donošenja konačnog rješenja.
Povjerenstvo čine u pravilu odgajatelj, te dva člana Odgajateljskog vijeća.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usaglašavanjem. Ukoliko se povjerenstvo ne može
usuglasiti, prijedlog se utvrđuje većinom glasova. Član povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom
ima se pravo očitovati izdvojenim mišljenjem koje se unosi u zapisnik.
Povjerenstvo za isključenje učenice iz Doma obrazlaže Odgajateljskom vijeću činjenice
vezane za postupak isključenja učenice iz Doma.
Odgajateljsko vijeće na temelju izvješća povjerenstva iz Doma donosi odluku, tj. prijedlog
ravnatelju o isključenju učenice iz Doma.
Ravnatelj, na prijedlog povjerenstva donosi odluku o isključenju.
Kod utvrđivanja činjeničnog stanja ovlašteno tijelo treba voditi računa o razvoju učenice,
obiteljskim i drugim okolnostima u kojima se učenica nalazi.
Članak 102.
Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i
socijalnoj zrelosti učenice, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na njezin
razvoj.
Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenice
niti povrjeda njezine osobnosti.
Članak 103.
Pedagoške mjere izriču se za tekuću nastavnu godinu.
Članak 104.
Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak
obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može izreći samo jedna
pedagoška mjera.
Pedagoška mjera isključenja učenice iz Doma izriče se rješenjem koje piše tajništvo Doma.
Rješenjem o pedagoškoj mjeri isključenja iz Doma određuje se do kada učenica najkasnije
mora napustiti Dom.
Članak 105.
Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri učenica odnosno roditelj ima pravo žalbe.
O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene odlučuje Odgajateljsko vijeće.
O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri ukora, opomene pred isključenje
odlučuje ravnatelj.
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Članak 106.
Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 15 dana od dana primitka rješenja o
izrečenoj pedagoškoj mjeri.
Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.
Članak 107.
Tijela Doma koja rješavaju u žalbenom postupku, dužna su provesti postupak i donijeti
rješenje što prije, a najkasnije u roku do 60 dana od dana primitka žalbe.
Tijelo koje rješava o žalbi, može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili
zamijeniti blažom mjerom.
Rješenje žalbenog tijela je konačno.
Članak 108.
Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi odgajatelj odnosno ravnatelj u roku od osam
dana od dana izvršnosti.
Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju.
Članak 109.
Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere
pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenica ispravno shvati smisao
izrečene mjere.
Članak 110.
Tijelo koje je donijelo mjeru može, ako ocijeni da je donesena mjera imala ispravan učinak
na učenicu i postigla željenu svrhu, na kraju tekuće školske godine donijeti odluku o brisanju
izrečene mjere.
Članak 111.
Vijeće učenica čine predstavnici svih odgojnih skupina. Osim izabranih učenica, ravnatelj
može u Vijeće učenica imenovati još do šest učenica.
Predstavnik učenica u Vijeće učenica bira se u odgojnoj skupini na početku svake školske
godine javnim glasovanjem.
Vijeće učenica ima onoliko članova koliko ima odgojnih skupina u Domu, uvećano za broj
učenica imenovanih od ravnatelja.
Mandat Vijeća učenica traje jednu godinu.
Članak 112.
Članovi Vijeća učenica Doma između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika
Vijeća učenica javnim glasovanjem, na konstituirajućoj sjednici Vijeća.
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Za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Vijeća učenika izabrana je učenica za koju
se izjasnila većina prisutnih učenica.
Prvu, konstituirajuću sjednicu saziva ravnatelj Doma. Vijećima učenica prisustvuje i stručni
suradnik i on ih vodi. Zapisnike sa sjednica Vijeća učenica vodi zapisničar.
Članak 113.
Vijeće učenica:
pomaže učenicama u obavljanju školskih i izvanškolskih obveza,
daje prijedloge za ostvarivanje što boljih odgojno-obrazovnih rezultata u Domu,
skrbi o socijalnoj, zdravstvenoj i materijalnoj zaštiti učenica,
predlaže stručnim tijelima Doma načine za poboljšanje kulturno-umjetničkog i športskog
života i aktivnosti u Domu,
surađuje kod donošenja kućnog reda,
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, drugim općim aktima Doma i programom
rada.
Članak 114.
Predstavnik Vijeća učenica može sudjelovati u radu domskih tijela kada se odlučuje o
pravima i obvezama učenica, bez prava odlučivanja.

VIII.

RODITELJI I SKRBNICI
Članak 115.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Dom surađuje s roditeljima
putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka i sl.
Roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi a najmanje dva puta godišnje.
Članak 116.
Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenica, njihovo ponašanje, odazvati se
pozivima odgajatelja i surađivati s Domom.
Roditelji odnosno skrbnici su odgovorni za ispunjavanje obveza iz programa odgojnoobrazovnog rada učenica.
Članak 117.
Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Domu nadoknaditi štetu koju učenica učini za vrijeme
boravka u Domu ili izletu u skladu s općim propisima obveznog prava.
Članak 118.
Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Domu.
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U skladu s aktima Domskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u
osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:
popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe
domskih izleta
kinopredstava
kazališnih predstava
priredaba i natjecanja
rada društava učenica
Članak 119.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenica svih razreda.
Roditelji učenica svake odgojno-obrazovne skupine na početku školske godine na roditeljskom
sastanku odgojno-obrazovnih skupina iz svojih redova biraju za tekuću školsku godinu jednog
predstavnika u Vijeće roditelja.
Za predstavnika roditelja učenica u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj
glasova nazočnih roditelja.
Postupkom izbora predstavnika u Vijeće roditelja rukovodi odgajatelj.
Glasovanje je javno.
Članak 120.
Svi predstavnici roditelja učenica čine Vijeće roditelja Doma.
Osim izabranih roditelja, ravnatelj može u Vijeće roditelja imenovati još do šest roditelja.
Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća
roditelja. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim
djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno neovlašteno približavanje
djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Glasovanje je javno.
Članak 121.
Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva ravnatelj i predsjedava do izbora
predsjednika Vijeća roditelja.
Članak 122.
Mandat predsjednika i članova Vijeća roditelja je godinu dana, s tim da iste osobe mogu biti
ponovno izabrane.
Članak 123.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi.
Sjednice Vijeća roditelja saziva i sjednicama predsjedava predsjednik Vijeća roditelja, a u
njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
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Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočna najmanje
natpolovična većina članova.
Zaključci na sjednici Vijeća roditelja donose se većinom glasova nazočnih, javnim
glasovanjem.
Članak 124.
Poziv za sjednice Vijeća roditelja piše predsjednik Vijeća roditelja.
Pozive otprema tajnik Doma.
Zapisnike sa sjednica Vijeća roditelja vodi zapisničar.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Doma na čuvanje.
Članak 125.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Doma te daje mišljenja i
prijedloge:
u svezi s prijedlogom i realizacijom Godišnjeg plana i programa rada
u svezi s organiziranjem izleta, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
predlaže koje vrijednosti, ljudske i kršćanske i na koji način ih posredovati, i u domu i
u obiteljskom okruženju
u svezi s vladanjem i ponašanjem učenica u Domu i izvan njega
u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih društava te sudjelovanjem učenica u
njihovu radu
u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada
u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
predlaže svog predstavnika u Domski odbor
obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Doma.

IX.

OSTALA PITANJA VAŽNA ZA RAD DOMA

a) Radni odnosi
Članak 126.
Radni odnosi u Domu uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje srednjeg školstva,
općim propisima o radnim odnosima, Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu.
b) Javnost rada
Članak 127.
Rad Doma i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
redovitim izvješćivanjem radnika Doma, učenika i roditelja
podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Osnivaču o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada
podnošenjem financijskih izvješća
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priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela
objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.
Za javnost rada odgovorni su ravnatelj i predsjednik Domskog odbora.

c) Zaštita osobnih podataka prikupljanje i obrada osobnih podataka
Članak 128.
Osobni podatci fizičkih osoba mogu se u Domu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik
upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u
svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.
U Domu se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i drugim
propisima.
Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.
Slučajevi prikupljanja i obrade osobnih podataka
Članak 129.
Osobni podatci smiju se u Domu prikupljati i dalje obrađivati: - u slučajevima određenim
zakonom - uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu - u svrhu izvršavanja
zakonskih obveza Doma - u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka - u svrhu
zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili
pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak - ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja
zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Doma ili treće strane
kojoj se podatci dostavljaju - ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa
Doma ili treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih
prava i sloboda ispitanika - kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.
Osobni podatci koji se odnose na učenike i malodobne osobe mogu se prikupljati i
obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite.
Osobne podatke mogu u Domu prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.
Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti
drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
Zabrana prikupljanja i obrade osobnih podataka
Članak 130.
U Domu je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno
ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i
spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.
Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati: - uz privolu
ispitanika - kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje
Dom ima prema posebnim propisima - kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili
tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u
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mogućnosti dati svoju privolu - kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Doma pod uvjetom da
se obrada odnosi izrijekom na učenike i radnike Doma i da podatci ne budu otkriveni trećoj strani
bez pristanka ispitanika - kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite
potraživanja propisanih zakonom - kada je ispitanik objavio osobne podatke.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i
zaštićena.
Evidencija zbirke osobnih podataka
Članak 131.
U Domu se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži:
- naziv zbirke
- naziv i sjedište Doma
- svrhu obrade
- pravni temelj uspostave zbirke podataka
- kategoriju osoba na koje se podatci odnose
- vrste podataka sadržanih u zbirci podataka
- način prikupljanja i čuvanja podataka
- vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
- osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište
- naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države odnosno
inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe na koju se
podatci odnose
- naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.
Ovlašteni radnik za zaštitu osobnih podataka
Članak 132.
Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka.
Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
- skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka
- upozorava Tijela i radnike Doma na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u
slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka
- upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite
osobnih podataka
- skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Doma prema Agenciji za zaštitu
osobnih podataka
- izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka
- daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka
- daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka
- prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže
poboljšanje tih mjera
- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka.

30

Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv kojega se vodi
postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrjede radne obveze
ili kojemu je izrečena mjera zbog povrjede etičkog kodeksa.
O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu
osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja.
Davanje na korištenje osobnih podataka trećima
Članak 133.
(1)

(2)
(3)

Dom može dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju
njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom
utvrđene djelatnosti primatelja.
Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje
osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje radnik iz
PRETHODNOG članka ovoga Statuta.
Ostvarivanje prava na pristup informacijama, način davanja informacija
Članak 134.

Dom će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Članak 135.
Dom će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog
zahtjeva.
Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je
podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.
Rješavanje zahtjeva
Članak 136.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji
najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Dom će odbiti zahtjev korisnika:
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- kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
- ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog interesa
- ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak informacije
- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na
pristup informacijama.
Dom će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanje gdje se nalazi.
O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ili odbacivanju iz stavka 3. ovoga članka odlučuje se
rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka korisnik može izjaviti u roku do 15 dana od dana
dostave rješenja žalbu povjereniku za informiranje.
Službenik za informiranje
Članak 137.
Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Doma kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Radnik iz stavka 1. ovoga članka:
- rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u
službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Doma
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na
pristup informacijama.
Nadoknada
Članak 138.
Kod davanja informacija Dom korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo
nadoknadu stvarnih troškova.
Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje domski odbor kod donošenja financijskog
plana.
d) Poslovna tajna
Članak 139.
Poslovnom tajnom smatraju se osobito:
podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba
upućenih Domu
osobni podaci o učenicima i radnicima Doma
podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge
podaci o poslovnim rezultatima Doma
podaci o učenicima socijalno-moralne prirode,
podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao
takve odredi ravnatelj.
Članak 140.
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Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici, bez obzira
na koji su način saznali za te podatke ili isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Domu.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom
postupku.
U slučaju odavanja poslovne tajne radnik može dobiti otkaz ugovora o radu.
d) Zaštita okoliša
Članak 141.
Radnici Doma trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom
stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje
zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u
opasnost život ili zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Doma, učenica i građana
na čijem području Dom djeluje.
Članak 142.
Odgajatelji su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom
čovjekova okoliša, odnosno u svezi s obvezama, pravima i zaštitom potrošača.
Provođenje zaštite čovjekova okoliša i zaštite potrošača sastavni je dio Godišnjeg plana i
programa rada Doma.
e) Imovina Doma i financijsko poslovanje
Članak 143.
Imovinu Doma čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Doma dužni su
se skrbiti svi radnici Doma.
Za obavljanje djelatnosti Dom osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje utvrđuje
Domski odbor.
U svezi s financijskim poslovanjem Doma ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima
za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva
za podnošenje izvješća Osnivaču i Domskom odboru o financijskom izvješću.
Članak 144.
Ako Dom na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i
razvoj svoje djelatnosti u skladu s Zakonom, osnivačkim aktom i odlukom Osnivača.
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Članak 145.
Ako Dom na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će
se namiriti u skladu s odlukom Osnivača.
f) Domska vijeća
Članak 146.
Odgajateljsko vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenica (u daljem tekstu: Vijeća) rade na
sjednicama.
Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Pravo nazočnosti na sjednici Vijeća imaju članovi Vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednik
Vijeća pozove na sjednicu.
Članak 147.
Sjednica Vijeća može se održati i Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici
nazočna većina ukupnog broja članova Vijeća.
Članak 148.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom drukčije
određeno.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili prethodnom odlukom vijeća
određeno da se glasuje tajno.
Članovi Vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o
kojem odlučuju.
Članovi Vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili
prijedloga za koji glasuju.
Članak 149.
O radu Vijeća na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i
zapisničar.
Na zapisnik iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju članci 111. do 125. ovoga
Statuta.
Članak 150.
Rad Vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.
g) Opći i pojedinačni akti Doma
Članak 151.
Osnovni je akt Doma Statut.
Statut Domski odbor usvaja na temelju prethodne suglasnosti Osnivača.
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Članak 152.
Dom ima sljedeće akte:
Statut
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Pravilnik o kućnom redu
Poslovnik o radu Domskog odbora
Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća i drugih stručnih tijela Doma
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Domu
druge opće akte koje donosi Domski odbor, sukladno zakonu, propisu donesenom na
temelju zakona i ovim Statutom
Pravilnik o upisu
Ove i druge opće akte propisane zakonom ili Statutom donosi Domski odbor, ukoliko nije
određeno da pojedini akt donosi Osnivač ili ravnatelj.
Članak 153.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Domskog odbora,
te stručna tijela, Vijeće učenika i Vijeće roditelja prema prirodi akta. Inicijativa se podnosi ravnatelju
Doma.
Članak 154.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Doma. Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Članak 155.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka
primjene određen neki kasniji dan.
Članak 156.
Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose
kolegijalna tijela i ravnatelj.
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.
Članak 157.
Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Domski odbor.
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