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PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI
DJELATNOSTI OSNOVNE ŠKOLE
"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ",
STRIZIVOJNA
Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna (u daljnjem tekstu: škola) uputila je
zahtjev Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču 2. ožujka 2017. godine za donošenje Odluke o
dopuni djelatnosti škole.
Školski odbor je na 23. sjednici održanoj 11. ožujka 2016. godine utvrdio Prijedlog Odluke o
dopuni djelatnosti škole na način da se pored postojeće djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja
dodaje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/97. i
94/13) uređuje se predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi kao dio sustava
odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.
Člankom 23. u stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da se
programi predškolskog odgoja mogu ostvarivati i pri osnovnim školama. Ispunjavanje uvjeta za
početak rada i ostvarivanje programa utvrđuje rješenjem ured državne uprave u županiji.
Polazeći od navedenog, a imajući u vidu organizacijske probleme u provedbi programa
predškole u Strizivojni prethodnih godina, škola je odlučila organizirati program predškole u školi. U
tom smislu škola je poduzela aktivnosti i ishodila pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i
obrazovanje, KLASA: 601-02/15-01/0685, URBROJ: 561-05/4-16-1 od 27. siječnja 2016. godine,
suglasnost koju je dao ministar znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 601-02/15-03/01376,
URBROJ: 533-25-16-0009 od 4. veljače 2016. godine te Rješenje Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji, KLASA: UP/I-601-01/15-01/4, URBROJ: 2158-02-03/3-15-5 od 14. ožujka 2016.
godine kojim se odobrava obavljanje predškolskog programa u školi.
Rješenjem Ureda državne uprave je utvrđeno da škola ispunjava sve pretpostavke za
realizaciju programa predškole. Program će se provoditi u prostoru škole, a odgojiteljicu koja će
raditi s djecom financirat će Općina Strizivojna. U provedbi ovog programa ne traže se financijska
sredstva od strane osnivača.
Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana
prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Osnovna
zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i
spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.
Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili
osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja
ne pohađaju vrtić.
Odredbom članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 137/15.)
propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima utvrđuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 29. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) propisano je da ustanova može promijeniti djelatnost, a odluku o promjeni djelatnosti donosi
upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije
drugačije određeno.

1

Člankom 91. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne
novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) propisano
je da u slučaju da je školska ustanova osnovana prije stupanja na snagu Zakona o ustanovama te
nema osnivački akt, osnivač ustanove dužan je donijeti odluku o promjeni naziva i /ili sjedišta školske
ustanove, odnosno dopuni ili promjeni djelatnosti te podnijeti Ministarstvu zahtjev radi dobivanja
rješenja kojim se ocjenjuje da je odluka sukladna zakonu.
Temeljem članka 118. stavak 2. podstavak 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi školski odbor predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih
za osnivačka prava.
Člankom 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
297., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) utvrđeno je da Skupština donosi
odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije, te se predlaže
Skupštini Osječko-baranjske donošenje akta koji glasi:
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Temeljem članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 137/15.),
članka 91. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 30. točka 2.
Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3701., 8/01., 9/03.,
13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______
sjednici ______________________ 2017. godine

ODLUKU
o dopuni djelatnosti Osnovne škole
"Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

Članak 1.
Djelatnost Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna dopunjuje se na način da se
pored postojeće djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja dodaje djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će
objavljena nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna
zakonu.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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