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Hrvatski sabor donio je na sjednici 28. listopada 2011. godine Zakon o umjetničkom
obrazovanju ("Narodne novine" broj 130/11.) kojim se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg
umjetničkog obrazovanja.
Umjetničko obrazovanje do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom, a postojećim
propisima nisu detaljno definirani način, uvjeti i postupci upisa učenika u umjetničke škole, odnosno
dobna granica za upis učenika u programe glazbenih škola, kao niti uvjeti prijelaza iz jednog
umjetničkog programa u drugi.
Zakonom se definiraju umjetnički programi kao glazbeni, plesni, likovni, dramski i drugi što
se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa odnosno kurikuluma, trajanje umjetničkog
obrazovanja kao osnovno plesno obrazovanje koje se izvodi u četverogodišnjem trajanju, osnovno
glazbeno obrazovanje koje se izvodi u šestogodišnjem, a srednje umjetničko obrazovanje u
četverogodišnjem trajanju. Pripremno plesno obrazovanje za srednju školu izvodi se prema
kurikulumu/nastavnom planu i programu u jednogodišnjem trajanju, a pripremno glazbeno
obrazovanje za srednju školu izvodi se prema kurikulumu/nastavnom planu i programu u trajanju od 2
godine.
Zakonom o umjetničkom obrazovanju uređuje se način, uvjeti i postupak upisa učenika za
cijeli sustav umjetničkog obrazovanja počevši od upisa u prvi razred osnovne umjetničke škole do
upisa u prvi razred srednje škole čime su se stvorile zakonske pretpostavke za jednak pristup
umjetničkom obrazovanju svim učenicima u skladu s njihovim sposobnostima.
S obzirom da Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", Đakovo u svom sastavu ima glazbene
odjele, uputila je dana 29. lipnja 2012. godine zahtjev Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču,
Klasa: 602-01/12-212, Urbroj: 2121/13-12-1 za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta.
Sukladno svemu navedenom Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", Đakovo izradila je
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta u kojem je specificirala koju djelatnost škola može obavljati u
okviru javne djelatnosti.
Izmjene, odnosno dopune Statuta odnose se na usklađivanje sa Zakonom o umjetničkom
obrazovanju kojim se propisuje da se umjetničko obrazovanje na svim razinama umjetničkog
obrazovanja ostvaruje osim na temelju nacionalnih kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i
srednjoškolsko obrazovanje i na temelju posebnih kurikuluma umjetničkog obrazovanja koji do sada
nisu bili ugrađeni u odredbe statuta umjetničkih škola.
Izmjene, odnosno dopune Statuta odnose se i na usklađivanje sa Zakonom o umjetničkom
obrazovanju u dijelu koji propisuje trajanje osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja.
Daljnjim izmjenama Statuta proširuje se nadležnost Školskog odbora na odluke vezane uz
umjetničko obrazovanje, a koje se tiču iznosa participacije roditelja, te cijene obrazovanja darovitih
učenika koji pohađaju više od jednog temeljnog predmeta.
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Nadalje, dolazi do dopune Statuta koja se odnosi na nove ovlasti Učiteljskog vijeća te novu
ovlast ravnatelja temeljem koje, na prijedlog Učiteljskog vijeća, odlučuje o upisu više od jednog
temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, te o produženju obrazovanja učenika za jednu školsku
godinu sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju.
U skladu s tim dolazi i do izmjena Statuta u dijelu koji propisuje dobnu granicu za upis
učenika u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja.
Zakon o umjetničkom obrazovanju precizira da su svjedodžbe četvrtog, odnosno šestog
razreda isprave o završetku osnovne umjetničke škole pa su u skladu s tim predložene i izmjene u
Statutu.
Člankom 22. stavak 3. Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine" broj 130/11.)
propisano je da statut školske ustanove donosi školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.
Osječko-baranjska županija, kao osnivač Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju nadležna je za davanje prethodne suglasnosti na Statut,
te izmjene i dopune Statuta.
Nakon pregleda i analize Prijedloga izmjena i dopuna Statuta, utvrđeno je da je Osnovna
škola "Ivan Goran Kovačić", Đakovo uskladila Statut s odredbama Zakona o umjetničkom
obrazovanju ("Narodne novine" broj 130/11.).
Slijedom navedenog predlaže se donošenje akta koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 22. stavak 3. Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine" broj
130/11.) i članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________________________ 2012. godine

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Osnovne škole "Ivan Goran
Kovačić", Đakovo

I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Ivan Goran Kovačić", Đakovo u predloženom tekstu utvrđenom na sjednici Školskog odbora
održanoj 30. svibnja 2012. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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