Na temelju članka 20. stavka 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), članka 3. stavak 1., 4., 9. Pravilnika o postupku utvrđivanja
psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („Narodne novine“, broj
67/14) i članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 125/19 i 22/20), Župan Splitsko-dalmatinske županije 11. svibnja 2020., donio je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije za utvrđivanje psihofizičkog
stanja djeteta, učenika - X
Članak 1.
(1) Za predsjednika i članove Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport Splitsko–dalmatinske županije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta,
učenika – X (u daljnjem tekstu Stručno povjerenstvo) , za razdoblje od četiri godine i to od 16.
ožujka 2020. godine do 16. ožujka 2024. godine, imenuju se:
1. Silvana Stipanović, specijalist školske medicine - član
zamjena - Josipa Glavaš, specijalist školske medicine
2. Finka Ivanović, stručni suradnik pedagog - član
zamjena – Nediljka Tadin, stručni suradnik pedagog
3. Željana Buntić-Pejaković, stručni suradnik psiholog - član
zamjena – Lucija Ivić, stručni suradnik psiholog
4. Matija Romac, stručni suradnik logoped - član
zamjena – Jelena Radić, stručni suradnik pedagog
5. Zrinka Zec, stručni suradnik pedagog - član
zamjena – Milena Tarabarić, socijalni radnik
6. Tea Šiškov-Sarajčev, učitelj edukator rehabilitator - član
zamjena – Ena Poljičak, stručni suradnik psiholog
7. Ante Vetma, učitelj razredne nastave - predsjednik
zamjena - Antonija Visković, učitelj razredne nastave
8. Mirela Carev Žnidarec, učitelj hrvatskog jezika - član
zamjena – Nikola Pjanić, učitelj hrvatskog jezika
9. Ivančica Grubišić, prof. psihologije, psiholog - član
zamjena – Sanja Rozga dipl. Povijesti i umjetnosti i prof. pedagogije
(2)Za predsjednika Stručnog povjerenstva imenuje se Ante Vetma.
(3) Za predstavnika Upravnog odjela imenuje se Marija Jurić.
Članak 2.
Stručno povjerenstvo utvrđuje psihofizičko stanje djeteta/učenika za sljedeće škole:
1) Osnovnu školu kneza Mislava, Kaštel Sućurac
2) Osnovnu školu kneza Trpimira, Kaštel Gomilica

3)
4)
5)
6)
7)

Osnovnu školu Ostrog, Kaštel Lukšić
Osnovnu školu prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari
Osnovnu školu Bijaći Kaštel Novi
Osnovnu školu Primorski Dolac, Primorski Dolac
Srednju školu Braće Radić - Nehaj, Kaštel Štafilić
Članak 3.

(1)Stručno povjerenstvo dužno je utvrditi psihofizičko stanje djeteta/učenika na prijedlog i uz
mišljenje Stručnog povjerenstva škole odnosno nastavničkog vijeća srednje škole,
roditelja/skrbnika/staratelja ili tijela u čijoj je nadležnosti zdravstvena odnosno socijalna skrb te
predložiti Upravnom odjelu donošenje rješenja o:
- prijevremenom upisu djeteta u prvi razred osnovne škole,
- odgodi upisa u prvi razred osnovne škole,
- privremenoj odgodi upisa u prvi razred osnovne škole,
- privremenom oslobađanju od već započetog školovanja,
- primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u
razvoju,
- ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za
učenike s teškoćama u razvoju,
- odobrenju nastavka učenja hrvatskoga jezika za dijete/učenika koji ne zna ili nedovoljno
zna hrvatski jezik.
(2) Stručno povjerenstvo može u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika tražiti
od Upravnog odjela da roditelj/skrbnik/staratelj dostavi dodatnu dokumentaciju.
Članak 4.
(1)Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u I. razred dužni su obaviti do 15.
lipnja tekuće godine prema rasporedu koji donosi Upravni odjel , a najkasnije do početka nastavne
godine za dijete koje je kasnije prijavljeno za upis.
(2)Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi utvrđivanja primjerenoga programa
osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, privremeno oslobađanje od
već započetog školovanja i ukidanje rješenja za učenike za koje je tijekom školovanja zatražena
izmjena primjerenoga programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u
razvoju te odobrenje nastavka učenja hrvatskoga jezika za dijete/učenika koji ne zna ili nedovoljno
zna hrvatski jezik dužni su obavljati tijekom cijele školske godine.
(3)Postupak iz stavka 1. i 2. ovog članka dužni su započeti najkasnije sedam (7) dana od
zaprimljenog zahtjeva.
(4)Članovi Stručnog povjerenstva obavljaju poslove iz članak 3. ove odluke u sklopu redovitih
tjednih radnih obveza.
Članak 5.
(1)Članovi stručnog povjerenstva dužni su u skladu sa zahtjevima struke utvrditi sve bitne
činjenice i podatke o djetetu/učeniku značajne za njegovo cjelovito funkcioniranje tijekom
nastavnoga procesa te na temelju toga donijeti pojedinačno mišljenje na predloženim obrascima.
(2)Na zajedničkoj sjednici članovi Stručnog povjerenstva utvrđuju prijevremeni upis ili odgodu
upisa, ili privremenu odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, ili primjereni program osnovnog ili
srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, ili privremeno oslobađanje od već

započetog školovanja, ili ukidanje rješenja, ili odobrenje nastavka učenja hrvatskoga jezika za
dijete/učenika koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik.
Članak 6.
Članovi Stručnog povjerenstva dužni su najkasnije u roku od 20 dana prijedlog dostavit
Upravnom odjelu.
Članak 7.
Svi članovi Stručnog povjerenstva i njihovi zamjenici dužni su sve podatke o djetetu/učeniku čuvati
kao službenu tajnu.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednika i članova
Stručnog povjerenstva Ureda državne uprave SDŽ za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta,
učenika KLASA: 602-01/14-01/06 , URBROJ: 2181-04/03-14-1 od 8.12.2014.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
KLASA: 080-07/20-08/0073
URBROJ: 2181/1-08-01/04-20-0002
Split, 11. svibnja 2020.
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