
 Na temelju članka 58. i članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 

126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18. i 98/19.) te članaka 30. i 60. Statuta Gimnazije Josipa 

Slavenskog Čakovec,  Školski odbor nakon provedene rasprave na Nastavničkom  vijeću, Vijeću 

roditelja i Vijeću učenika, a na prijedlog ravnateljice na sjednici održanoj dana 24. veljače 2020. 

godine, donio je 

 

 

IZMJENE I DOPUNE  

KUĆNOG REDA GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC 

 

Članak 1. 

  U Kućnom redu Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec od 26. svibnja 2015. godine, 

KLASA: 003-05/15-01/03, URBROJ: 2109-56-01-15-1, u članku 17. riječ „voditelja smjene“ 

zamjenjuje se riječju „tajnika“ te sada članak 17. glasi:  

 

(1) Zaposlenici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla na vrijeme prema rasporedu 

radnog vremena. Ne smiju dolaziti pod utjecajem alkohola ni drugih opojnih 

sredstava. 

(2) U slučaju spriječenosti dolaska na posao zaposlenici Škole dužni su o tome 

pravovremeno i u zakonskom roku obavijestiti ravnatelja Škole ili tajnika kako bi se 

na vrijeme mogla organizirati zamjena. 

(3) Evidencija radnog vremena vodi se sukladno pravilniku koji donosi ministar. 

 

Članak 2.  

  U članku 26. mijenja se na način da se dodaje stavak 2. te sada članak 26. mijenja se i 

sada glasi:  

(1) Za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture učenici trebaju imati čistu sportsku odjeću 

i obuću.   

(2) Za boravak u svim unutarnjim prostorima školske zgrade učenici su dužni koristiti 

školske papuče.  

 

Članak 3. 

   U članku 35. riječ „voditelja smjene“ mijenja se riječju „stručne suradnice-pedagoginje“ 

te članak 35. sada glasi:  

(1) U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.  

(2) Redare  određuje razrednik prema abecednom redu. 

(3) Redari: 



➢ prije početka nastave pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili  

  oštećenjima izvješćuju spremačice, dežurnog nastavnika ili predmetnog  

  nastavnika 

➢ pripremaju učionicu za nastavu: brišu ploču i donose prema potrebi nastavna  

  sredstva i pomagala 

➢ izvješćuju dežurnog nastavnika ili stručnu suradnicu-pedagoginju o nenazočnosti  

  nastavnika na nastavi. Ako stručna suradnica-pedagoginja (voditelj smjene) ili  

  ravnatelj izvijeste učenike da nastavnik neće doći na taj sat, učenici su dužni ostati  

  u toj učionici, sačekati zamjenu ili se u miru i tišini pripremiti za sljedeći sat.  

  Ukoliko je to posljednji sat u rasporedu stručna suradnica-pedagoginja ili  

  ravnatelj učenike će poslati kući. 

➢ prijavljuju predmetnom nastavniku na početku svakog nastavnog sata nenazočne  

  učenike 

➢ provjetravaju učionicu za vrijeme malog odmora 

➢ izvješćuju nastavnika o nađenim predmetima, a predmete (knjige, bilježnice,  

  olovke,  

  odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo 

➢ nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru  

  ispravnosti učionice, te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika ili  

  spremačicu. 

 

Članak 4. 

 U Kućnom redu Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec od 26. svibnja 2015. godine, 

KLASA: 003-05/15-01/03, URBROJ: 2109-56-01-15-1, dodaje se članak 36. koji glasi:   

 

X. KORIŠTENJE KANTINE 

 

Članak 36. 

(1) Učenici slobodno koriste kantinu u prizemlju Škole.  

(2) Stručni suradnici s razrednicima određuju raspored dežurstava razreda koji brinu o 

čistoći i urednosti kantine te potrebnim poslovima u dogovoru sa spremačicama.  

(3) Raspored dežurstava razreda objavljuje se na oglasnoj ploči za učenike u prizemlju 

Škole.  

(4) Učenici se obvezuju čuvati namještaj u kantini te se prema istima odnositi s pažnjom 

dobrog domaćina.  

 

Članak 5. 

  Ove Izmjene i dopune Kućnog reda stupaju na snagu osmog dana od dana objave na 

oglasnoj ploči Škole. 

 

          Predsjednik Školskog odbora 

               Mladen Križaić, dipl. inf. 



  Ove Izmjene i dopune Kućnog reda objavljene su na oglasnoj ploči Škole dana 24. veljače 

2020. godine, a stupaju na snagu dana 3. ožujka 2020. godine. 

 

 

          Ravnateljica 

          Sandra Breka-Ovčar, prof.  

 

 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 2109-56-01-20-01 

Čakovec, 24. veljače 2020.  

 


