
Na temelju dlanka 5S.Statuta Prve gimnazljeYaraLdin Stotsti odbor na sjednici odrZanoj 6. travnja
2017 .godrne donosi slj ede6i

POSLOVNIK O RADU RAZREDNIH VIJECA

I. OPEE ODREDBE

dlanak 1.
Poslovnikom o radu Razrednih vrje6a ureduje se:

tr pripremanje i sazivanje sjednica
tr vodenje sjednica i nadin odludivanja

ilanak 2.
Odredbe Poslovnika o radu Razrednih vije6a (u daljem tekstu: Poslovnik) primjenjuju se na sve
dlanove Razr€dnog vrje6a i na druge osobe koje su razolne na sjednicama i sudjeluju u radu vije6a.

ilanak 3.
O pravilnoj primjeni odredaba ovoga Poslovnika brine se ravnatelj 5ko1e, odnosno osoba koja ga
zamjenjuje i razrednik.

II. SJEDMCE RAZ,REDNOG YIJEEA

l.Pripremanjeisazivanjesjednica, i,
t ' ' dlanak 4:; 

1

Razredno vrje,ce radi na sjednicama.
Uz dlanove Razrednog vije6a na sjednicama mogu biti nazodne i druge osobe koje su pozvane na
sjednicu.
Predstavnici sredstava javnog priop6avanja mogu biti nazodni na sjednicama, ako su pozvani na
sjednicu ili na vlastiti zahtjev, uz odobrenje ravnatelja ili osobe koja zamjenjuje ravnatelja ili
razrednika.

dhnak5.
Kada se na sjednicama raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu
prema zakonu ili op6em aktu Skole, sjednice se odrZavaju samo uz nazodnost dlanova Razrednog
vije6a.

ilanak 6.
Sjednice Razrednog vije6a odfiavaja se prema kalendaru Skole i po ukazanoj,potrebi.

dhnak 7. :

Razrednik priprema iranrnffamaterdale za sjednice i obavlja druge posloie za pripremanje sjednice.
U pripremi sjednica razredniku pomaZu druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s pitanjima za
raspravtr na sjednici.
Sjednice se moraju pripremiti tako da se rad na sjednici_odvija udinkovito i ekonomidno, a odluke
donose pravodobno i u skladu s propisima i op6im aktima Skole.
Ako razrednik ocijeni da pripremljeni matdal za sjednicu nije dovoljno strudno ili precizno ura<ten ili
dokumentiran,watit 6e gana doradu ili ga ne6e uwstiti za sjednicu.
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dhnak 8.
Materijale na sjednici obrazlaLe razrednik ili osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju se

materijal odnosi.

dhnak 9.
Sj ednicu saziv a razrednik.
Iznimno, sjednicu mo1e sanrati ravnatelj.

tlanak 10.
Poziv na sjednicu stata se na oglasnu plodu Skole u zbornici.

ilanak 11.
Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrZi:

tr prijedlogdnevnogreda
B mjesto i wijeme odriavarla sjednice
tr potpi:razrednika

2.Tijek sjednice

dhnak 12.
Sjednici predsjedava osoba kojaje sazvala sjednicu, u daljnjem tekstu Predsjedavatelj.

ilanak 13.
Pravo odludivanja na sjednici imaju samo dlanovi Razrednog vije6a.

_ .. t,

Prije podetka sjednice razrednik nro.lourou"'fJii lrl*.t nazodna potrebna vedina Elanova za
dono5enj e pravovalj anih odluka.
Ako je na sjednici nazoilan dostatan broj dlanova u skladu sa stavkom 1. ovoga dlanka, sjednica se

odrLava.

ilanak 15.
Nakon utwdenog dnevnog rcda prelazi se na raspravu i odludivanje o predmetima dnevnog reda,
redoslijedom koji je utwden u dnevnom redu.

dlanak 16.
Kada su dlanovima dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih.se ilonosi odredena odluka ili
zakljugalq izvjestitelj je duian samo kratko iznijeti sadrZaj matertlala, odnosno predloZene odluke ili
zakljudke.

dlanakl7. 
'; '1 ' '

Na sjednici nitko ne moZe govoriti dok ne dobije rijed od Predsjedavatelja sj.Qdnice.
Predsjedavatelj daje rijed prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Izvan reda prijavljivanja Predsjedavatelj 6e dati rijed izvjestitelju o odredcnoj todki dnevnog reda ako
onto zalraLi ili ako je to potrebno zbog doptrnskog obja5njenja pojedinog predmeta.

Clanak 18.
Osoba koja sudjeluje u raspravi, moile o istom predmetu govoriti vi5e puta, ali samo uz dopu5tenje
Predsjedavatelja.
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Na prijedlog Predsjedavatdja lli dlana, Razredno vrjece moZe odluditi da se uskrati rijed sudioniku u
raspravi koji je ve6 govorio o istom predmetu.
Pravo na ponouro sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon Sto zaw5e s izlaganjem osobe koje
su se prvi put prijavile i dobile rijed.

dlanak 19.
Predsjedavatelj sjednice moZe odluditi da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet
ponovno proudi ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za idu6u sjednicu.

dhnak 20.
Rasprava o pojedinoj todki dnevnogreda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne zaw5e svoja
izlaganja.
Kada Predsjedavatelj potvrdi da vi5e nema prijavljenih sudionika u raspravi o odredenom predmetu,
zakljudit 6e raspravu.

3. OdrZavalje reda i stegovne mjere

ilanak 21.
Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednisi, ukoliko se ne pridrZava reda i ne poStuje odredbe ovoga
Poslovnika, mogu se izre6i ove stegovne mjere:

tr opomena
tr oduzimanje rijedi
tr udaljavanje sa sjednice.

tlanak22.
Opomena se izride osobi koja svojim pona{anjem ili izlagarlem na sjednici postupa suprotno

Opomenu izride Predsjedavatelj sjednice. tr'''

ilanak 23.
Mjera oduzimanja rijedi izride se osobi koja svojim pona5anjenr, izjavamaili nepo5tivanjem odredaba
ovogaPoslovnikaremetiradsjednice,av&prijetogajoj jenaistoj sjednici izreilenaopomena.
Mjeru oduzimanja rijedi izride Predsjedavatelj sjednice.

tlamrak24.
Mjera udaljavanja sa sjednice izride se osobi koja ne postupa prema nalogu Predsjedavatelja, a kojoj je
ranije izredena mjera oduzimanja rijedi ili koja na drugi nadin toliko naruSqva red i laii odredbe ovoga
Poslovnika da dovodi u pitanje daljnje odrZavanje sjednice. : '

Mjeru.rrdaljavar$a sa sjednice, na prijedlog Predsjedavatelja, izride Razredno vijede.
Osoba kojoj je ineilena mjera udaljavanja sa sjednice, dvfuaje odmah napustiti prostor u kojem se

odrLava sjednica. .; 1 . 
.

Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izreEena.

.,,

4. Odgoda i prekid sjednice

dhnak 25.
Sjednica Razrednog vijeca odgodit 6e se kada nastupe okolnosti koje onemogu6uju odrZavanje
sj ednice u zak azano vrij eme.



Sjednica 6e se odgoditi i kada se prije zapodtnjanja sjednice utwdi da na sjednici nije nazodan
potreban broj dlanova Razrednog vije6a.
Sj ednicu odgacla Predsjedavatelj sjednice.

dlanak 26.
Sjednica se prekida:

tr kada se tijekom sjednice broj nazodnih dlanova smanji ispod broja potrebitog za odrlavanle
sjednice

o kada do<Ie do teZeg reme6enja reda na sjednici, a Predsjedavatelj nije u mogu6nosti odrZati red
primjenom mjeraiz dlanka 21. ovogaPoslovnika

tr kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.
Sj ednicu prekida Predsj edavatelj sjednice.
Ako pojedini dlan smatra da nema razloga za pretid sjednice, on moZe predloZiti da se sjednica
nastavi.
Odluku o nastavku sjednice prema stavku 3. ovoga dlanka donosi Razredno vije6e.

tlantk27.
Kada je sjednica odgodena ili prekinuta, Predsjedavatelj izuje56uje nazodne dlanove o novom wemenu
odfiavanja sjednice.

5. Odluiivanje na sjednici

ilanak28.
Nakon zavr5ene rasprave o pojedinoj todki dnevnog reda pristupa se odludivanju.
Prije glasovanja Predsjedavatelj oblikuje prijedlog odluke ili zakljudka koji se treba donijeti u svezi s
pojedinomtodkomdnevnogreda' 

-, r,.

Razredno vije6e odluduje javnim gturoi*j#"#h?a, je zakonom ili Statutom Skole, odnosno

grethodnom odlukom Razrednog vije6a odredeno da se o pojedinom predmetu glazuje tajno.
Clanovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izja5njavaju za ili protiv prijedloga odluke odnosno
zakljudka.
Clanovi glasuju tajno tako da na glasadkom listi6u zao1rr:uile redni broj ispred osobe ili prijedloga za

koji glasuju

dhnak30.
Rezultate glasovanja utwduje Predsjedavatelj sjednice.
Na temelju rezuLtata glasovanja Predsjedavatelj sjednice objavljuje je li odretteni prijedlog usvojen ili
odbijen.
Odluke Razrednog vije6a pravovaljane su ako ih usvoji vecina od ukupnog broja dlanova Razrednog
vije6a.
Kada prijedlog o kojem se glasovalo nije usvojen, na zaltjev najmanje 1/3 dlanova Razrednog vrjeca
ili ravnatelja, glasovanje o istom prijedlogu moZe se ponoviti, ali na istoj sjednici samo jedanput, osim
kadaje statutom drukdije odredeno. ' ; ' '

',: . 'i

dhnak3l. 
1'

Nakon Sto je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predvitleni dnevnim redom raspravljeni i o njima
odludeno, Predsjedavatelj zakljuduje sj ednicu.

III. ZAPISNIK I AKTI SA SJEDNICE
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