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Većina pravilnika izrađeno je od 2005. do 2009. godine, predočeni i odobreni od strane 
Konferencije ministarstva kulture (KMK). Neki su pravilnici više puta prerađivani i proširivani. 
Npr. kućni red mora također biti odobren i od strane Ecole française, s kojim Njemačka 
međunarodna škola u Zagrebu (DISZ) dijeli Eurocampus. Sadržaji su doživjeli velike 
promjene.
Pravilnik škole, pravilnik o premještaju, pravilnik o konferencijama i pravilnik o ravnatelju škole
usko su povezani s oglednim pravilnicima i okvirnim pravilnicima KMK-a, dok su kod ostalih 
pravilnika uzeti u obzir konvencionalni domaći pravilnici kao i pravilnici drugih inozemnih 
škola.

2. Pravilnik škole
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Školski pravilnik Njemačke međunarodne škole u Zagrebu

Uvodna napomena

Njemačka međunarodna škola u Zagrebu je privatna škola čiji je nositelj „Udruga za osnivanje

i  poticanje  Njemačke  međunarodne  škole  u  Zagrebu“.  Uprava  se,  zajedno  s  Njemačkim

veleposlanstvom  u  Zagrebu,  zalaže  za  priznavanje  škole  kao  njemačke  inozemne  škole

sukladno odredbama Stalne konferencije ministara kulture saveznih zemalja (KMK) kao i za

sklapanje sporazuma o školi između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, u

kojemu će biti konačno definirana sva pitanja školovanja i status škole u Hrvatskoj. Uprava

vodi  računa o tome da se u kurikulumima škole u što većoj  mogućoj mjeri  uzmu u obzir

obrazovni ciljevi Republike Hrvatske.

Učenicima se također pruža mogućnost pohađanja osnovne i srednje škole.

Uprava provodi interese udruge. Prava i obveze uprave kao i članova udruge regulirana su

statutom. Udruga je registrirana u skladu s hrvatskim pravom. 

1. OPĆENITO

1.1. Smjernice

 

Školski pravilnik Njemačke međunarodne škole u Zagrebu slijedi smjernice školskog pravilnika

za njemačke škole u inozemstvu (odluka konferencije ministara kulture od 15.1.1982.).

1.2. Zadatak i obrazovni cilj Njemačke međunarodne škole u Zagrebu 

 

Škola  omogućuje  učenicima  i  učenicama (u  nastavku  nema diferencijacije  po  spolovima)

usvajanje znanja na području njemačkog jezika, usvajanje njemačkih obrazovnih sadržaja te

stjecanje realne slike o Njemačkoj i  Hrvatskoj u svojim raznolikim aspektima, a isto tako i

usvajanje hrvatskog jezika i kulture. Na taj način škola osposobljava učenike za susretanje s

drugim narodima i kulturama i odgaja ih u smjeru otvorenosti prema svijetu, međunarodnog

razumijevanja i pacifičkih uvjerenja. 

Škola  treba  učeniku  omogućiti  obrazovanje  u  skladu  s  njegovim mogućnostima.  Stoga  je

zadaća  škole  da  učeniku  prenese  znanja  i  sposobnosti,  da  ga  osposobi  za  samostalno

prosuđivanje te da potiče njegov osobni rast i društveni razvoj. Škola treba odgojiti učenike za

samoodređenje  u  odgovornosti  prema  ljudima,  za  priznavanje  etičkih  normi,  toleranciju  i

uvažavanje tuđih uvjerenja.

Usvajanje obrazovnih sadržaja i odgojnih vrijednosti odgovara obrazovnom cilju škole. 
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Jezik škole je njemački.

 

1.3. Svrha pravilnika škole

 

Škola  može ispuniti  svoj  zadatak  jedino  uz  povjerljivu  suradnju  nositelja  škole,  ravnatelja

škole, učitelja, učenika i skrbnika (u nastavku nazvani Roditelji). Odredbe iz pravilnika škole

trebaju pomoći u toj suradnji.

 

1.4. Ostali pravilnici

 

Sastavni dijelovi pravilnika škole su kućni red, pravilnik o suradnji učenika, pravilnik o suradnji

roditelja.

2. Položaj učenika u školi

 

Za  ispunjenje  odgojnog  i  obrazovnog  zadatka  škole  važno  je  da  učenik  ima  mogućnost

sudjelovanja u oblikovanju nastave i školskog života, da je spreman na to i da se u smislu

zadatka škole osposobi za ostvarivanje svojih prava i obveza.

 

2.1. Prava učenika

 

Svojim sudjelovanjem u nastavi  i  svojim učešćem u oblikovanju nastave i  školskog života

učenik,  sukladno svojim sposobnostima i  svojoj  dobi,  doprinosi  ostvarenju  svog  prava  na

obrazovanje. 

Učenik posebice ima pravo

- biti informiran o stvarima koje se na njega odnose,

- biti obaviješten o svom uspjehu i biti savjetovan po pitanjima

  svog školovanja,

- žaliti se u slučaju ugrožavanja njegovih prava,

- biti saslušan prije primjene mjera pravilnika.

 

2.2. Obveze učenika

 

Ostvariti obrazovni cilj i školske zadatke moguće je jedino ako je učenik redovito prisutan na

nastavi i redovito sudjeluje na obaveznim školskim manifestacijama.

Učenik je obavezan, u okviru nastave i u interesu školskog života, pridržavati se potrebnih

uputa i naredbi svog razrednika, svojih učitelja i drugih osoba koje su za to ovlaštene. Na taj

način učenik doprinosi stvaranju i održavanju reda koji je u svakoj školi potreban za ispunjenje

cilja škole i za životnu zajednicu u školi.
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2.3. Suradnja učenika

 

S odgojnom zadaćom škole povezan je i zadatak osposobljavanja učenika za suodgovornost,

posebice za osposobljavanje za sudjelovanje u oblikovanju nastave sukladno dobi i poticanje

suradnje u školskom životu. Škola stvara preduvjete za to. Ona razvija oblike suradnje učenika

u svim dobnim skupinama 

(usporediti točku 1.4).

 

Kroz  suradnju  u  posebnim  odborima  i  radnim  zajednicama  učenici  mogu  sudjelovati  u

aktivnostima koje su od značaja i za njih same i za školu, a koje prelaze uže okvire škole (npr.

aktivnost  socijalnog  pomaganja).  Izdavanje  školskih  novina  i  godišnjaka  provodi  se  u

dogovoru između učenika i uprave škole.

 

3. Roditelji i škola

 

3.1. Suradnja roditelja i škole

Obrazovanje i odgoj učenika zajednički je zadatak roditelja i škole.

 

Tu  se,  prije  svega,  ubraja  uska  međusobna  suradnja  roditelja  i  škole  i  pravovremeno

međusobno  informiranje,  kako  bi  se  po  mogućnosti  izbjegle  poteškoće  koje  prijete

ugrožavanju školskog razvoja učenika. 

Škola savjetuje  roditelje  u stručnim i  pedagoškim pitanjima. Škola  daje  uvid  u smjernice i

propise, organizira informacije i predviđa susrete roditelja i roditeljske sastanke. 

Roditelji  podržavaju  školu  u  njezinoj  odgojnoj  zadaći.  Stoga  oni  surađuju  s  učiteljima  i

upravom škole i informiraju se o ponašanju i uspjehu svog djeteta.

Roditelji vode računa o otme da njihovo dijete ispunjava svoju obvezu pohađanja škole, da je

odgovarajuće opremljeno za nastavu i da pažljivo postupa sa školskim inventarom. Roditelji se

obvezuju da će pravovremeno plaćati školarinu i druge naknade koje je odredio nositelj škole.

Zahtjeve za oslobađanje od plaćanja  školarine ili  za  odobravanje popusta roditelji  predaju

ravnatelju uz predočenje stanja, a ravnatelj te zahtjeve predočava na odluku nositelju škole.

 

3.2. Suradnja roditelja

 

Roditelji se pozivaju da pristupe školskoj udruzi i da sudjeluju u životu udruge. Roditelji imaju

mogućnost sudjelovanja u odlukama nositelja škole. Pobliže određuje statut udruge, koji se

dobiva kod prijave. 
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Osim  suradnje  u  udruzi,  roditeljima  se  daje  mogućnost  odgovarajućeg  sudjelovanja  u

praktičnom školskom radu. U tu svrhu prije svega služi  organiziranje razrednih roditeljskih

savjetodavnih tijela i roditeljskog savjeta, a koji su regulirani u zasebnom pravilniku.

 

4. Upis i ispis učenika

 

4.1. Prijava

 

Učenike prijavljuju roditelji  ili  zastupnik. Kod prijave potrebno je predočiti  dokaze koje traži

škola.

 

4.2. Upis i ispis

 

O upisu i razvrstavanju u razrede odlučuje ravnatelj, ako je potrebna provjera, u dogovoru s

odborom sastavljenim od učitelja škole. Kod upisivanja učenika koji  žele njemačku maturu

treba se pridržavati pravila Konferencije ministara kulture.

 

Smjernice  za  upis  učenika  određuje  nositelj  škole  u  dogovoru  s  ravnateljem  škole.  Za

donošenje smjernica potrebna je suglasnost vanjske službe i KMK-a. Moguć je upis na probni

rok  od  tri  mjeseca,  a  o  konačnom ostanku  odlučuje  ravnatelj  škole.  Njemački  učenici  čiji

roditelji ne žive u Hrvatskoj u pravilu se ne upisuju. To također vrijedi i za punoljetne učenike.

 

Prilikom  prijave  roditelji  dobivaju  jedan  primjerak  pravilnika  škole.  Pisanom  potvrdom

prihvaćaju taj pravilnik. 

 

Ako učenik napušta školu, roditelji ga trebaju odjaviti pisanim putem. Učenik dobiva uvjerenje

o ispisu.

 

4.3. Ispis

 

Učenik će biti ispisan iz škole ako 

- je postigao obrazovni cilj koji je u skladu s njegovom školskom karijerom,

- ako ga roditelji odjave pisanim putem,

- ako ga se na temelju neke mjere iz pravilnika isključi iz daljnjeg pohađanja škole,

- ako prema propisima pravilnika o svjedodžbama i premještanju mora napustiti školu.

 

U  prvom slučaju  učenik  dobiva  završnu  svjedodžbu,  a  u  ostalim  slučajevima uvjerenje  o

ispisu.
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5. Pohađanje škole

5.1. Sudjelovanje na nastavi 

Obveza sudjelovanja  na  nastavi  uključuje  i  to  da  učenik  mora  biti  točan  kod  dolaska  na

nastavu, mora biti pripremljen za nastavu, sudjelovati u nastavi, izvršavati zadatke koji mu se

zadaju, kao i imati potrebna sredstva za učenje i radna sredstva. 

Prijava  učenika  za  pohađanje  izbornog  predmeta  ili  za  sudjelovanje  u  radnoj  zajednici

obvezuje  ga  na  redovito  sudjelovanje  u  razdoblju  koje  je  definirala  škola.  O  iznimkama

odlučuje ravnatelj škole.

5.2. Izostanci iz škole

 

Ako je učenik zbog bolesti ili iz drugih razloga spriječen sudjelovati na nastavi ili na drugim

obaveznim  školskim  događanjima,  roditelji  moraju  o  tome  odmah  obavijestiti  školu.  Kod

povratka u školu učenik će predočiti pisanu obavijest roditelja iz koje je vidljiv razlog i trajanje

izostanka. U posebnim slučajevima može se zahtijevati predočenje liječničkog uvjerenja.

 

5.3.  Otpuštanje s nastave i s drugih školskih manifestacija

 

Izostanak  s  pojedinačnih  sati  nastave  odobrava  nastavnik  dotičnog  predmeta.  Razrednik

odnosno voditelj  godišta  ima pravo  odobriti  izostanak do  jednog dana nastave,  a  u  svim

drugim slučajevima odlučuje ravnatelj škole.

Dopusti na dulje vrijeme, a posebice dopusti koji su u neposrednoj vezi s praznicima, mogući

su samo u iznimnim slučajevima na temelju posebno obrazloženog zahtjeva koji se predaje

ravnatelju  škole.  Podnositelj  zahtjeva  preuzima  odgovornost  za  mogući  slabiji  uspjeh

prouzročen izostankom. U takvim slučajevima kod odgovarajućih uspjeha škola može dati

odluku  o  premještaju.  Detaljnije  regulira  pravilnik  o  premještaju.  Ako  je  učenik  zbog

nepredviđenih okolnosti spriječen pravovremeno se vratiti  s praznika, tada to treba odmah

prijaviti ravnatelju škole.

 

5.4. Oslobađanje od pohađanja tjelesnog odgoja

 

Dulje oslobađanje od pohađanja tjelesnog odgoja može biti izrečeno samo ako je u potvrdi

izdanoj od strane školskog liječnika navedeno da je to neophodno. Oslobađanje odobrava

ravnatelj škole. 

U  višim  razredima  učenicima  koji  su  na  dulje  vrijeme  oslobođeni  tjelesnog  odgoja  treba

ponuditi zamjenski predmet.
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6. Uspjeh učenika, domaće zadaće, premještaj

 

6.1. Uspjeh i oblici rada

 

Učitelj utvrđuje uspjeh učenika uz pedagošku odgovornost. Pri tome se učitelj mora pridržavati

propisa  i  mjerila  definiranih  od strane konferencija  nastavnika  stručnih  predmeta  i  učitelja

(prema konferenciji ministara kulture i hrvatskom  ministarstvu obrazovanja). 

Kao osnova kod utvrđivanja uspjeha uzima se što više usmenih, pisanih i praktičnih radova.

Svi radni oblici koji se koriste za utvrđivanje uspjeha moraju biti izvedeni na nastavi. Škola

donosi odredbe o dokazivanju uspjeha i kažnjavanju u slučaju obmane.

 6.2. Domaće zadaće 

 

U svim predmetima glavni dio radova izvodi se na nastavi. Domaće zadaće organski proizlaze

iz nastave, a služe u svrhu ponavljanja, produbljivanja znanja i  pripreme. Opseg i stupanj

težine domaćih zadaća treba prilagoditi dobi i sposobnostima. Domaće zadaće treba pripremiti

i zadati tako da ih učenik može samostalno svladati u odgovarajućem vremenu.

Kako  bi  se  učenike  poticalo,  a  da  ih  se  ne  preoptereti,  učitelji  jednog  razreda  će  se

međusobno  dogovoriti  o  opsegu  domaćih  zadaća.  Za  dogovor  će  se  pobrinuti  razrednik

odnosno voditelj generacije. Domaće zadaće se u pravilu provjeravaju i diskutiraju na nastavi,

a bilježnice s domaćim zadaćama redovito se kontroliraju.

 

6.3. Premještaj

 

Premještaj u sljedeći viši razred i dodjelu svjedodžbi regulira pravilnik o premještaju i pravilnik

o svjedodžbama. Ove pravilnike donosi zajednička konferencija i daje ih na znanje nositelju

škole. 

 

7. Narušavanje reda škole i mjere

 

Školski  život  i  nastava  zahtijevaju  određeni  red,  koji  doprinosi  provođenju  obrazovnog

procesa. Protiv učenika mogu biti poduzete mjere, ukoliko on svojom krivnjom prekrši pravne

norme  ili  pravilnike  koji  vrijede  za  njegovu  školu.  Mjere  za  provođenje  reda  trebaju  biti

donesene samo ako je to potrebno za nastavni i odgojni rad ili za zaštitu sudjelujućih osoba i

stvari.

Odgojni  zadatak  učitelja  je  da  ukaže  na  neophodnost  i  smisao  pravila  (regulativa)  i  tako

doprinese da učenici odobravaju pravilnik škole i prema njemu postupaju. Mjere za provođenje

reda trebaju  se primjenjivati  s  pedagoškim ciljem jačanja  društvene odgovornosti  učenika.
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Stoga one nisu oslobođene odgojne zadaće škole i njihove pedagoške odgovornosti prema

pojedinačnom učeniku.

Odgojne mjere imaju prednost nad mjerama za provođenje reda. Njihova primjena mora biti u 

određenom omjeru s povodom. Zajednička konferencija izdaje katalog odgovarajućih odgojnih

mjera i mjera za provođenje reda, koji je važeći za školu. Kolektivne mjere, tjelesno 

kažnjavanje ili druge mjere koje vrijeđaju ljudsko dostojanstvo nisu dopuštene.

8. Obveza nadzora i odgovornost škole

 

8.1. Obveza nadzora (dežurstvo)

 

Škola  je  obavezna  nadzirati  učenika  tijekom  nastave,  za  vrijeme  pauza  i  slobodnih  sati,

tijekom sudjelovanja u drugim školskim događanjima kao i tijekom odgovarajućeg vremena

prije i nakon nastave.

Nadzor provode učitelji i/ili druge osobe kojima je povjeren nadzor (dežurstvo). To mogu biti

roditelji  koji  su  izjavili  svoju  spremnost  za  nadzor,  ili  odgovarajući  učenici  kojima je  škola

povjerila  izvođenje  posebnih  zadataka,  ili  službenici  škole  kojima  je  povjerena  dužnost

nadziranja. Učenik mora slijediti upute ovih osoba.

 

8.2. Zaštita osiguranja i odgovornost

 

Upisom u školu nositelj škole je osigurao učenike od nezgoda koje učenik može pretrpjeti na

putu do škole, na nastavi i na sudjelovanju na školskim manifestacijama. 

Za vrijedne predmete koje učenik donese u školu ne može biti preuzeta odgovornost.

Roditelji  odgovaraju za štetu koju njihova djeca prouzrokuju na školskoj zgradi,  inventaru i

drugim predmetima.

9. Njega zdravlja u školi

 

Škola poduzima mjere za osiguranje zdravstvene njege na svom području. Roditelji i učenici

moraju se pridržavati odgovarajućih naloga škole. Ako se kod učenika ili  unutar stambene

zajednice pojave zarazne bolesti,  o tome treba odmah obavijestiti  ravnatelja škole.  On će

poduzeti potrebne mjere, uzevši u obzir propise lokalnog ureda za zdravstvo.

 

10. Školska godina, školski izleti

 

10.1. Školska godina
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Školska godina traje od 01.09. do 31.08. sljedeće godine. Raspored školskih praznika, kao i

drugih dana bez nastave, svake godine utvrđuje ravnatelj škole u dogovoru s nositeljem škole

te  ga  pravovremeno  obznanjuje  roditeljima.  Kod  utvrđivanja  rasporeda  praznika  na

odgovarajući  način (vezano za školu) uzimaju se u obzir odredbe zemlje sjedišta i  interne

njemačke smjernice.

 

10.2 Školski izleti

 

Škola donosi pravilo o školskim izletima i ekskurzijama koje odobrava ravnatelj i koji

se smatraju obaveznom školskom manifestacijom. Odgovornost i nadzor za njihovo

provođenje treba prethodno regulirati.

Detalji se mogu pročitati u ugovoru o školskim izletima.

 

11. Odredba o punoljetnim učenicima

 

Za punoljetne učenike škola može donijeti posebna pravila u okviru svog školskog pravilnika.

Škola  može  poći  od  pretpostavke  da  su  roditelji  ovlašteni  također  zastupati  i  punoljetne

učenike i da mogu dobivati informacije o učenicima, osim ako se punoljetni učenik tome izričito

ne usprotivi. U tom slučaju pravilnik škole koji je prihvaćen od strane roditelja mora biti ponovo

prihvaćen vlastitim potpisom učenika koji je postao punoljetan.

12. Rješavanje žalbi i pritužbi

 

Odluke nadležnih konferencija u slučajevima premještaja i kod mjera za provođenje reda u

načelu su interni poslovi škole. Žalbe i pritužbe škola rješava u vlastitoj nadležnosti. Nositelj

škole definira postupak prema kojemu se odluka ravnatelja škole ili konferencija provjerava na

temelju molbe roditelja. Budući da se kod pitanja koja se ovdje razmatraju prije svega radi o

pedagoškim  pitanjima,  odluku  o  pritužbi  u  pravilu  donosi  ravnatelj  škole  i  nadležna

konferencija.

 

13. Primjena školskog pravilnika na vrtić i predškolsku grupu

Točke 1. do 12. školskog pravilnika po smislu se primjenjuju i na vrtić i predškolsku grupu, pri

čemu treba uzeti u obzir prirodu i zadaće vrtića i predškolskog odgoja.

14. Kućno pravo

Ravnatelj škole kao predstavnik uprave Udruge provodi kućno pravo u krugu škole.



12

15. Stupanje na snagu

 

Ovaj školski pravilnik Njemačke međunarodne škole u Zagrebu privremeno stupa na snagu s

01. rujna 2013.  

Zagreb, 01.09.2013.

Predsjednik uprave Ravnateljica škole:

___________________               ____________________

Georg Lazzari               StDin Elfie Koller

  

3. Pravilnik o konferencijama
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Pravilnik o konferencijama Njemačke međunarodne škole u
Zagrebu

Opće odredbe

Zadaća konferencija
Kolegij učitelja redovito se okuplja na konferencijama radi usuglašavanja odgojnog i obrazovnog rada.
Na konferencijama se rješavaju pitanja vanjskog i unutarnjeg školskog života. Zadaća konferencija je
jedinstveno oblikovanje rada na školi sukladno obrazovnim ciljevima, a u okviru važećih odredbi. Pri
tome treba poticati i međusobno uskladiti stručnu, odgojnu i ljudsku suradnju učitelja sa svih područja
škole.  U  suradnji  s  nositeljem  škole,  skrbnicima  (u  nastavku  nazvani  "roditelji")  i  učenicima,
konferencije trebaju služiti u svrhu ispunjavanja odgojne i obrazovne zadaće škole te omogućiti njezin
suvremeni daljnji razvoj, prije svega u pogledu susretanja i kulturnu razmjenu sa zemljom u kojoj je
sjedište škole.

Vrste konferencija
Konferencije  se  mogu  održati  kao  zajedničke  konferencije,  kao  konferencije  svih  učitelja  ili  kao
djelomične konferencije. Djelomične konferencije su:

 konferencije odjela (konferencija osnovne škole, predškolska konferencija itd.)
 konferencije razreda i
 stručne konferencije.

Nadležnost
Zadaće konferencija definirane su ovim pravilnikom. Njihova nadležnost  ograničena je odredbama
službi za potporu u Saveznoj Republici Njemačkoj (Ured za vanjske poslove, Savezni upravni ured –
Centralna služba za inozemno školstvo - Konferencija ministara kulture, Odbor saveznih pokrajina za
školski rad u inozemstvu (BLASchA) i nadležnih upravnih tijela u zemlji sjedišta. Konferencije se ne
bave kadrovskim pitanjima. Nadležnosti raznih partnera u školskom radu proizlaze iz statuta školske
udruge, pravilnika škole, pravilnika o ravnatelju škole i pravilnika o konferencijama.

Odbori i podnositelji izvješća
Za posebne zadatke mogu se osnovati odbori i pojedinačni podnositelji izvješća.

Konferencija svih učitelja
Konferencija  svih  učitelja  razmatra  općenita  pitanja  odgojnog  i  obrazovnog  rada,  planiranja  i
koordinacije nastave i školskih ispita. U okviru svoje nadležnosti ona savjetuje i donosi mjere koje su
potrebne za odgojni  i  nastavni rad.  Nadležnost  zajedničke konferencije proteže se prije svega na
sljedeća područja:

Pitanja nastave i školske karijere
razrada školskih kurikuluma
 koordinacija metodičkog oblikovanja nastave
 utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje uspjeha
 dogovor o vrsti i opsegu domaćih zadaća
 područja koncepta individualnog razvoja
 Team Teaching u slučaju inkluzije
 reguliranje postupka kod upisa u školu i prijelaza unutar škole

    Poticanje suradnje škole
 s učenicima i suradnje učenika (npr. učeničke manifestacije, školske novine, učeničke radne

grupe),  prije  svega s učenicima različitih  nacionalnosti  unutar i  izvan škole,  s roditeljima i
roditeljskim savjetodavnim tijelima, sa školskim i kulturnim ustanovama u zemlji sjedišta. Tu se
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posebice ubrajaju: događanja s danom otvorenih vrata, povezivanje sa školama partnerima,
sportska  i  druga  stručna  natjecanja,  glazbene  manifestacije,  sudjelovanje  na  izložbama,
stručna i  pedagoška suradnja sa školama, fakultetima i  znanstvenim institutima, pozivanje
predstavnika  upravnih  tijela,  nastavne  i  eksperimentalne  demonstracije,  predavanja  i
manifestacije za odrasle i učenike

 razmatranje godišnjeg plana rada, plana nastave i  praznika, planova školskih ispita, plana
raspodjele prostora, podjele poreznih grupa, rasprava o podjeli posla u Njemačkim inozemnim
školama, izvješća o odlukama KMK-a, BLASchA-a, odlukama sa sjednica ravnatelja škola 

Ostala područja rada
 izbor učiteljskog savjetodavnog tijela
 donošenje odluke o mjerama provođenja reda prema pravilniku škole 
 donošenje kućnog reda

izrada smjernica za upravljanje i korištenje naučnih pomagala i sredstava za učenje, knjižnica,
zbirki, uređaja i drugog školskog inventara

 podjela naučnih pomagala i sredstava za učenje, podjela donacija
 planiranje školskih manifestacija. Tu se posebice ubrajaju: predstave, izložbe, izleti, razredne

odnosno grupne ekskurzije, skupštine roditelja, proslave, svečanosti. 

Djelomične konferencije
Na djelomičnim konferencijama se, uzimajući u obzir odluke konferencije svih učitelja, rješavaju
pitanja  koja  su  od  značaja  za  određeno  područje  rada  odgovarajuće  konferencije.  Zadaće
razredne i  stručne konferencije navedene su u nastavku.  O rezultatima savjetovanja treba po
potrebi obavijestiti konferenciju svih učitelja; ona može dati svoje mišljenje o tome. Iznimku čine
odluke konferencija o premještaju.

Zadaće razredne konferencije
Razredna  konferencija  rješava  pitanje  koje  se  odnosi  na  neki  razred  i  njegove  pojedinačne
učenike. Pri tome posebnu važnost ima razrednik.
U  višim  razredima  s  tečajnim  sustavom  umjesto  razredne  konferencije  dolazi  konferencija
generacije; za nju odgovarajuće vrijede zadaće koje su opisane u nastavku.

Zadaćama razredne konferencije posebice se smatraju:
a.) Odgojne zadaće
 poticanje suradnje između učenika u razredu 
 poticanje individualnih sposobnosti i ocjenjivanje pojedinačnih učenika 
 razmjena iskustava o ponašanju razreda i pojedinačnih učenika 
 poticanje suradnje s roditeljima i roditeljskim savjetodavnim tijelom
 planiranje i provođenje razrednih manifestacija
 donošenje odluka o odgojnim mjerama i mjerama za provođenje reda prema pravilniku škole
b.) Nastavne (obrazovne) zadaće
 suradnja učitelja koji predaju u istom razredu u didaktičkim i metodičkim pitanjima 
 koordinacija nastavnih tema i metoda
 oblikovanje školskih zadaća i domaćih zadaća
 priprema ispita
c.) Svjedodžbe i premještaji
 utvrđivanje svjedodžbi
 donošenje odluka o premještaju

Zadaće stručne konferencije
Stručna konferencija rješava pitanja pojedinog predmeta, ako je potrebno, u dogovoru s drugim
predmetima, posebice:
 didaktika i metodika
 nastavni planovi odnosno godišnji planovi rada
 uvođenje priručnika
 stručni zahtjevi predmeta i ocjenjivanje uspjeha, koordiniranje ocjenjivanja uspjeha 
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 potrebna naučna pomagala i sredstva za učenje
 stručne zbirke i drugi uređaji povezani s predmetom
 dopunska događanja u obliku radnih zajednica ili dobrovoljne nastave 

Način postupanja
Način postupanja je jedinstven za sve konferencije.
Obveza sudjelovanja
Učitelji  i  koordinatori  vrtića  i  predškolske  dobi  obavezni  su  sudjelovati  na  redovito  sazvanoj
konferenciji.

Broj konferencija

 Zajedničke konferencije održavaju se najmanje četiri puta u školskoj godini. Konferencija
povodom početka školske godine održava se najkasnije dva radna dana prije početka
nastave.

 Razredne konferencije održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta u školskoj godini.
 Stručne konferencije  održavaju  se po potrebi,  a najmanje  jednom na početku školske

godine.
 Ostale konferencije održavaju se po potrebi.

Mjesto, vrijeme, sazivanje i dnevni red
Konferencije se održavaju u školi izvan vremena održavanja nastave. Ukoliko ravnatelj škole ne
predsjedava konferencijom, tada s njim treba dogovoriti termin. Predsjedatelj saziva konferenciju.
Najmanje šest dana prije on obznanjuje vrijeme održavanja konferencije i dnevni red. Zahtjeve za
dnevni red konferencije potrebno je pisanim putem dostaviti predsjedatelju najkasnije dva dana
prije  sjednice.  U  slučaju  potrebe  predsjedatelj  može  sazvati  konferencije  bez  pridržavanja
navedenog roka, a to mora obrazložiti na početku sjednice. Predsjedatelj saziva konferenciju u
roku  od  tjedan  dana,  ako  četvrtina  članova  s  pravom glasa  pisanim putem zatraži  sazivanje
konferencije. Zahtijevane predmete savjetovanja treba priložiti zahtjevu u pisanom obliku.

Predsjedanje
Zajedničkom konferencijom i  konferencijom svih  učitelja  općenito  predsjedava  ravnatelj  škole.
Predsjedanje  svim  drugim  konferencijama  ravnatelj  škole  može  prenijeti  nadležnim
koordinatorima. Kod konferencija o premještaju predsjedanje u pravilu vodi ravnatelj škole.

Članovi konferencija
Članovi  zajedničke  konferencije  su  svi  učitelji  koji  rade  u  školi  (posredovani  učitelji,  lokalni
zaposlenici koji govore njemački jezik i strane jezike) te koordinatori vrtića i predškolske, a članovi
djelomične konferencije su učitelji zaposleni u odgovarajućem školskom sektoru i odgajatelji.

Ostali sudionici na zajedničkim konferencijama
Na svaku zajedničku konferenciju poziva se ravnatelj škole, kojeg može zastupati neki od članova.
Za točke dnevnog reda koje su za njih od važnosti, predsjedavajući može pozvati predstavnike
roditeljskih savjetodavnih tijela i učeničke suradnje, odnosno roditelje i učenike. Predsjedavajući
može pozvati i druge sudionike (npr. predstavnike službenih tijela) na konferenciju ili na pojedine
točke dnevnog reda, ako oni kroz svoju službu ili svoj zadatak imaju veze s radom škole.

Pravo glasa
Pravo  glasa  na  zajedničkoj  konferenciji  imaju  svi  članovi  čiji  fond  održavanja  nastave  iznosi
najmanje polovicu obaveznih tjednih sati koji su predviđeni za određene grupe učenja u školi, ali
ne manje od dvanaest sati tjedno, odnosno koji u tom vremenu izvode određene usluge. Drugi
učitelji i pozvani sudionici imaju savjetodavni glas. Na ostalim konferencijama svaki član ima pravo
glasa. 

Glasovanja
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Odluke na konferencijama donose se glasovanjem. Kod glasovanja odlučuje jednostavna većina
danih glasova. U slučaju jednakog broj glasova odlučuje glas predsjedavajućeg. Na zajedničkoj
konferenciji se provodi tajno glasovanje ako to zatraži trećina članova s pravom glasa.

Obvezivanje na šutnju
Članovi  konferencije  su  obvezani  na  službenu  diskreciju.  Predsjedavajući  obvezuje  pozvane
sudionike na šutnju. Ovu obvezu predsjedavajući može cjelokupno ili djelomično ukinuti. Ukidanje
je potrebno unijeti u zapisnik.

Važenje odluka
Odluke koje  se na konferencijama donesu u okviru njihove nadležnosti,  obvezuju sve učitelje
škole.  Ravnatelj  škole  je  odgovoran  za  provođenje  odluka  konferencije.  Ako  po  mišljenju
ravnatelja škole neka odluka nije u skladu s važećim odredbama, tada je on obavezan odmah
zatražiti  odluku  nadležne  službe.  Provođenje  odluke  konferencije  obustavlja  se  do  donošenja
odluke nadležne službe.

Zapisnici
Sa  svake  sjednice  izrađuje  se  zapisnik  na  njemačkom  jeziku,  a  za  njegovo  sastavljanje
predsjedavajući može obvezati bilo kojeg člana koji govori njemački jezik. Zapisnik je potrebno
objaviti  pravovremeno  prije  sljedeće  sjednice.  Ukoliko  nema  prigovora,  zapisnik  se  smatra
odobrenim  i  kao  takvog  ga  potpisuju  predsjedavajući  i  zapisničar.  O prigovoru  protiv  forme i
sadržaja zapisnika odlučuje konferencija. Zapisnici se arhiviraju kao dio školskih spisa.

Posebna odredba
Ovim pravilnikom o  konferencijama  ostaje  netaknuto  pravo  ovlaštenika  konferencije  ministara
kulture i središnje službe za inozemno školstvo da održavaju službene sastanke.

Zagreb, 01.09.2013.

____________________________ ______________________
Georg Lazzari, predsjednik uprave Elfie Koller, ravnateljica škole
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4. Pravilnik o premještaju

Pravilnik o premještaju

Sekundarni stupanj I

1. Područje primjene
Ovaj pravilnik o premještaju vrijedi za razrede 1. - 10.

1.1 U 13-godišnjem sustavu  školovanja  sekundarni  stupanj  I  obuhvaća  5.  do  10.
razrede. To također vrijedi i za 12-godišnji sustav školovanja, ali ovdje 10. razred
ima dvostruku funkciju u drukčijem smjeru: 10. razred je prvi razred sekundarnog
stupnja I, ali istovremeno i uvodna faza u više gimnazijske razrede.

1.2 5. i 6. razred sekundarnog stupnja I organiziran je kao orijentacijski stupanj. 

1.3 Iz svjedodžbi razreda sekundarnog stupnja I, koji se nastavljaju na orijentacijski
stupanj, mora biti vidljiva vrsta škole (osnovna škola, srednja škola, gimnazija).
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2. Opća načela 

Premještaj kao pedagoška mjera

2.1 Premještaj odnosno nepremještaj učenika1 je pedagoška mjera. Ona služi u svrhu
usklađivanja osobnog razvoja učenja i tijeka školskog obrazovanja pojedinačnog
učenika  sa zahtjevima na uspjeh u  njegovom razredu sukladno planu  učenja.
Odluka o premještanju treba osigurati osnovu za napredak u učenju u sljedećem
višem razredu, i to i za pojedinačne učenike i za cijeli razred.
„Probni“ premještaj je u suprotnosti s ovim načelom.
„Probna“ klasifikacija može se u posebnim iznimnim slučajevima provesti na tri
mjeseca.  Nakon  isteka  ovog  roka  razredna  konferencija  odlučuje  o  konačnoj
klasifikaciji. 

2.2 Odluka  o  premještanju  donosi  se  na  temelju  uspjeha  učenika  postignutog  u
drugom polugodištu, uz odgovarajuće uzimanje u obzir kretanja uspjeha tijekom
cijele  školske  godine.  U  odluci  o  premještaju  uzimaju  se  u  obzir  ocjene  svih
obaveznih  nastavnih  predmeta  kao  i  općeniti  razvoj  osobnosti  učenika.  Za
ocjenjivanje  uspjeha učenika u  načelu  su bitni  svi  predmeti,  također i  oni  koji
prestaju ili u sljedećoj školskoj godini više nisu obavezni predmeti.
Predmeti koji se predaju samo jedno polugodište su relevantni za premještaj te se
na svjedodžbi označavaju kao predmeti iz prvog polugodišta (npr. „Glazbeni odgoj
dovoljan, 1. polugodište“).

3. Načela postupanja

3.1     Razredna konferencija kao konferencija za premještaj na kraju školske godine
odlučuje  o  premještaju  pojedinih  učenika.  Konferencijom  predsjeda  ravnatelj
škole ili zastupnik kojeg on ovlasti.

3.2     Pravovremeno prije konferencije stručni učitelji  određuju odgovarajuću ocjenu za
dotični  predmet.  Ocjena  je  rezultat  stručno-pedagoške,  ukupne  ocjenjivačke
procjene i ne izračunava se shematski. Ona se posebice ne smije oslanjati samo
na rezultate pisanih školskih zadaća, već mora u odgovarajućem omjeru uzimati
u  obzir  uspjehe  iz  tekuće  nastave  i  kvalitetu  usmenih  odgovora  kao  i  drugih
provjera znanja.

3.3     Pravo  glasa  imaju  svi  učitelji  koji  su  predavali  dotičnom  učeniku.  Prilikom
glasovanja  odlučuje  jednostavna  većina.  U  slučaju  jednakog  broja  glasova
odlučuje  ravnatelj  škole  (odnosno  njegov  zastupnik);  suzdržani  glasovi  nisu
mogući. 

3.4     Rezultate konferencija o svjedodžbama i premještaju treba unijeti  u zapisnik.
Premještaj s izjednačenjem također treba unijeti u zapisnik. 
Za  odluku  o nepremještanju  potrebno je  posebno obrazloženje  u  zapisniku  s

konferencije o premještaju.

3.5  Skokovi  ocjena  za  više  od  jednog  stupnja  ocjene  treba  obrazložiti  predmetni
nastavnik.    

1  Radi bolje čitljivosti nisu istovremeno upotrijebljeni muški i ženski jezični oblici.
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Obrazloženje se unosi u zapisnik konferencije o premještaju.

3.6 O  ugroženosti  premještaja  treba  pisanim  putem pravovremeno,  a  najkasnije  10
tjedana prije  kraja  školske  godine obavijestiti  skrbnik,  uz navođenje  predmeta  u
kojima ocjene u tom trenutku nisu zadovoljavajuće. Ukoliko obavijest nije poslana,
tada se iz toga ne može izvesti pravo na premještaj.

4. Odluke o školskoj karijeri

4.1 U 5. i 6. razredu potreban je posebno uski kontakt s roditeljima učenika, kako bi se
osiguralo  pravovremeno informiranje  odnosno savjetovanje o razvoju,  uspjehu i
školskoj karijeri. 

4.2 Na  kraju  5.  i  6.  razreda  razredna  konferencija  daje  individualnu  preporuku  za
školsku karijeru. Kao osnova za to služe sljedeći kriteriji:

- uspjesi (ocjene) i kretanje uspjeha, posebice u ključnim predmetima s velikim
brojem sati,

- sposobnost jezičnog izražavanja i sposobnost apstrakcije,

- ustrajnost i zalaganje na nastavi i u domaćim zadaćama,

- zainteresiranost  i  angažiranost  na  području  praktičnih  radova  na  nastavi  i
eventualno u aktivnostima koje su izvan kurikuluma.

4.3 Ukoliko se preporuke škole  ne podudaraju  sa željama roditelja,  odluku najprije
donose roditelji. Kod učenika s preporukama za osnovnu školu u obzir dolazi samo
status srednjoškolca.  Škola  regulira  konačnu klasifikaciju  najkasnije  nakon pola
godine. 
 

4.4 Sukladno načelu najveće moguće propusnosti prema orijentacijskom stupnju, škola
može do kraja 8. razreda predložiti promjenu školske karijere, i to u pravilu uvijek
na kraju školske godine.

5. Načela za odluku o premještaju

5.1 Dovoljni ili bolji uspjesi u svim predmetima imaju za posljedicu premještaj.

5.2 Osim toga, učenik će biti premješten ako su uspjesi 

a) nedostatni iz najviše jednog od sljedećih predmeta: njemački, matematika,
1. strani jezik, 2. strani jezik, te ako se nedostatan uspjeh izravna najmanje
zadovoljavajućim  uspjehom  iz  nekog  drugog  predmeta  iz  ove  grupe
predmeta ili

b) nedostatni iz najviše jednog od ostalih predmeta ili

c) ako su uspjesi iz jednog od sljedećih predmeta: njemački, matematika, 1.
strani  jezik  i  2.  strani  jezik  i  jednog od  ostalih  predmeta  nedostatni,  ali
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svjedodžba sadrži  ukupno tri  najmanje zadovoljavajuća uspjeha, od čega
jedan iz predmeta njemački, matematika, 1. strani jezik i 2. strani jezik. Pri
tome  se  od  glazbeno-umjetničkih  predmeta  i  tjelesnog  odgoja  za
poravnavanje može uzeti samo jedna najmanje dovoljna ocjena.

d) ako su uspjesi nedostatni iz dva ostala predmeta, ali se ti nedostatni uspjesi
izravnaju s najmanje tri zadovoljavajuća uspjeha, od čega je najviše jedan
iz glazbeno-umjetničkih predmeta i tjelesnog odgoja.

5.3 Ocjena „nedovoljan“ iz jednog od ostalih predmeta zahtijeva poravnavanje kroz
najmanje  tri  zadovoljavajuće  ocjene,  od  čega  je  jedna  iz  predmeta  njemački,
matematika, 1. i 2. strani jezik. Pri tome se od glazbeno-umjetničkih predmeta i
tjelesnog  odgoja  za  poravnavanje  može  uzeti  samo  jedna najmanje  dovoljna
ocjena.

5.4 Ocjena „nedovoljan“ iz jednog od predmeta njemački, matematika, 1. strani jezik i
2. strani jezik isključuje premještaj. Poravnavanje nije moguće.

5.5 Nadalje,  premještaj  je  isključen  ako  su  uspjesi  iz  više  od  dva  predmeta
nezadovoljavajući  odnosno iz  jednog predmeta  nezadovoljavajući,  a  iz  drugog
predmeta nedovoljni odnosno iz dva ili više predmeta nedovoljni.

5.6 Kod prebacivanja učenika u drugi školski oblik vrijede odredbe dotičnog školskog
oblika. 2

5.7 U posebnim iznimnim slučajevima učenik može također biti premješten i u slučaju
ako  zahtjevi  za  premještajem nisu  mogli  biti  ispunjeni  iz  razloga  za  koje  nije
odgovoran učenik, ali se može očekivati da je na temelju sposobnosti i ukupnog
razvoja  učenika  u  sljedećem  razredu  moguća  uspješna  suradnja.  Odluka  o
premještaju  mora  biti  jednoglasno  donesena.  U  zapisnik  treba  unijeti  opširno
obrazloženje. Premještaj prema rečenici  1 je isključen ako je s time povezana
dodjela završnog stupnja školovanja (mature) ili dodjela ovlaštenja.

6. Uspjesi koji se ne mogu ocjenjivati u pojedinačnim predmetima

6.1 Ukoliko uspjeh iz nekog predmeta nije moguće ocijeniti iz razloga za koje nisu
odgovorni učenici, tada se on ocjenjuje kao „nedovoljan“.

6.2 Ako za razloge nepostojanja dokaza o uspjehu iz nekog predmeta nije odgovoran
učenik,  tada  se  taj  predmet  ne  ocjenjuje  i  ne  razmatra  se  kod  odluke  o
premještaju. Treba se pridržavati općih načela prema točki 2.1.

2  a)Drugi strani jezik gubi npr. svoju učinkovitost premještaja kod reklasifikacije iz jednog 
gimnazijskog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje, ako se ponudi odobreni zamjenski 
predmet odnosno ako broj preostalih odobrenih predmeta odgovara obrazovnom tijeku srednje 
škole. 

b) Za učenike osnovne škole kod odlučivanja o premještaju vrijedi mjerilo koje odgovara osnovnoj 
školi.
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7. Ponavljanje razreda

Za ponavljanje razreda vrijede sljedeća načela:

7.1 Jedan razred se u pravilu smije ponavljati samo jednom. Razred koji slijedi nakon
ponovljenog razreda u pravilu se također ne smije ponavljati u istom školskom
obliku;  u  slučaju  ponovnog  nepremještanja  učenik  prelazi  iz  gimnazijskog
školovanja  u  srednjoškolsko  obrazovanje,  odnosno  iz  srednjoškolskog
obrazovanja  u  osnovnoškolsko  obrazovanje.  O  klasifikaciji  odlučuje  razredna
konferencija.

7.2 Ako učenik  nije  odgovoran za  razloge ponovnih  izostanaka  uspjeha  u slučaju
ponavljanja razreda ili sljedećih razreda, konferencija o premještaju može donijeti
odluku o njegovom ostanku u dotičnom školskom obliku.

7.3 Na zahtjev skrbnika i prema odluci ravnatelja škole učenik u sekundarnom stupnju
I  može  jednom  dobrovoljno  ponavljati  razred.  Time  ostaje  netaknuta  već
donesena odluka o premještaju.

Zagreb, 01.09.2013.

_______________________________ ____________________________
Georg Lazzari, predsjednik uprave                            Elfie Koller, StDin, ravnateljica škole
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5. Pravilnik o ravnatelju škole

Pravilnik za njemačkog ravnatelja škole u Njemačkoj međunarodnoj
školi u Zagrebu

1. Osnove i načela službene aktivnosti i odgovornosti ravnatelja škole

Osnove službene aktivnosti ravnatelja škole su:

sporazumi o školovanju i kulturni sporazumi Savezne Republike Njemačke sa zemljom 
sjedišta,

zakoni i uredbe zemlje sjedišta,

propisi i upute ureda za vanjske poslove i središnje službe za inozemno školstvo,

odluke i odredbe konferencije ministara kulture odnosno BLASchA,

važeće interne uredbe škole, posebice pravilnik, pravilnik škole, pravilnik o konferencijama,

ugovor o radu i obveze koje proizlaze iz položaja suspendiranog njemačkog činovnika.

Ravnatelj  škole  i  učitelji  (posredovani  učitelji  i  lokalni  zaposlenici)  snose  pojedinačnu  i
zajedničku odgovornost za to da škola ispunjava svoju odgojnu i obrazovnu zadaću.

Ravnatelj škole je nadređen učiteljima koji su zaposleni u školi te je ovlašten davati im naloge
za  njihov  posao  u  odgojnom,  nastavnom  i  organizacijskom  pogledu.  Njemu  su  također
podređeni  službenici  i  radnici  zaposleni  u  školi,  kao  i  voditelj  administracije;  on može po
nalogu ravnatelja škole davati upute (naredbe) službenicima i radnicima.

Ravnatelj škole snosi ukupnu odgovornost za organizaciju i provođenje obrazovnog i odgojnog
rada, ako za područje izvan školsko-pedagoškog nema nadležnosti  nositelja  škole  koja je
određena u statutu. On vodi kolegij nastavnika i uključuje učitelje i službenike u posao tako da
oni  mogu surađivati  uz povjerenje.  On redovito  informira kolegij  o važnim tendencijama u
školstvu u Saveznoj Republici Njemačkoj i u zemlji sjedišta.

Mnoštvo  zadataka  iz  školskog života  zahtijeva  diferenciranje  prava  i  obveza  pojedinačnih
učitelja. Savjetnici i suradnici ravnatelja škole su svi članovi kolegija, prije svega učitelji kojima
su  povjerene  posebne  funkcije.  Oni  u  vlastitoj  odgovornosti  izvode  svoje  zadatke  pod
vodstvom ravnatelja škole.

U školi  s  više nezavisnih  odjela  ravnatelj  škole,  zajedno s nadležnim voditeljima,  upravlja
poslovima koji zahtijevaju jedinstveno tretiranje.

Ravnatelj škole redovito održava sastanke s učiteljskim savjetodavnim tijelom.

2. Položaj ravnatelja škole u odnosu na nositelja škole

Nositelj  Njemačke  međunarodne  škole  u  Zagrebu  je  Udruga  za  osnivanje  i  poticanje
Njemačke  međunarodne  škole  u  Zagrebu,  koju  zastupa  uprava  školske  udruge.  Škole  s
drugim nositeljima zastupane su na odgovarajući način.
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Zadaće  nositelja  škole  i  njegovih  organa  definirane  su  u  statutu.  Područja  odgovornosti
nositelja škole i ravnatelja škole se razlikuju, ali postoje i preklapanja. Odluke koje utječu na
oba područja odgovornosti treba donositi sporazumno. Stoga ravnatelj škole i nositelj škole
moraju  usko  surađivati.  Ravnatelj  škole  sudjeluje  na  svim  sastancima  nositelja  škole,  uz
izuzetak sastanaka koji se odnose na njega osobno, a ima savjetodavni glas.

Kod zapošljavanja i otpuštanja njemačkih posredovanih učitelja kao i kod produljenja ugovora
o  radu  potrebna  je  suglasnost  ravnatelja  škole.  Kod  zapošljavanja  i  otpuštanja  lokalnih
zaposlenika kao i  kod produljenja ugovora ravnatelj  škole ima prvo predlaganja kandidata.
Odluku donosi nositelj škole, pri čemu je potreban dogovor s ravnateljem škole.

Prema novim radnim ugovorima, ravnatelj škole je odgovoran za izbor inozemnih učitelja iz
posredničke ponude središnje službe, kao i za odluku o produljenju ugovora. Ravnatelj škole
donosi odluke u dogovoru s nositeljem škole. Isto vrijedi i za ponudu za produljenje ugovora
učiteljima prema programu Savezne Republike Njemačke.

Ravnatelj škole je posrednik između učitelja svoje škole i nositelja škole, kao i institucija koje
su navedene u odlomcima u nastavku.

3. Suradnja ravnatelja škole s njemačkim službama za poticaj

3.1. Ured za vanjske poslove i inozemno zastupanje

Ured za  vanjske  poslove  nadležan  je  za  vanjsku  kulturnu  politiku  Savezne Republike
Njemačke i odlučuje o pitanjima koja su s tim u vezi od temeljnog značenja za pojedinačne
inozemne škole ili za kompletno inozemno školstvo.

Ravnatelj  škole  vodi  školu  sukladno  načelima  međunarodnog  sporazuma  i  kulturne
razmjene. To prije svega vrijedi  za kulturne i obrazovno-političke ciljeve škole i  njezinu
otvorenost prema kulturi i jeziku zemlje sjedišta. Ravnatelj škole se u promicanju škole u
osobnom, financijskom i  materijalnom pogledu pridržava načelnih odluka koje je donio
ured za vanjske poslove, te je pri tome obavezan slijediti njemački javni interes.

Ravnatelj škole surađuje s nadležnim njemačkim diplomatskim ili strukovnim konzularnim
predstavništvom.  On  redovito  informira  inozemno  predstavništvo  o  razvoju  škole  te
posebno o važnim događajima.

3.2. Savezni administrativni ured – središnja služba za inozemno školstvo

Središnja služba za inozemno školstvo je po nalogu ureda za vanjske poslove nadležna
za osobno, financijsko i  materijalno poticanje njemačkih škola u inozemstvu.  Poticajne
mjere  su  povezane  s  uvjetima  odobravanja,  koji  trebaju  osigurati  postizanje  ciljeva
poticanja i pridržavanja pravila propisnog vođenja kućanstva. U okviru svoje nadležnosti
ravnatelj škole pazi na ispunjenje ovih uvjeta i brine o tome da se njemačke mjere potpore
što efikasnije iskoriste. On je obavezan podnositi stručna i točna izvješća.

3.3. Konferencija ministara kulture/odbor saveznih zemalja za školski rad u 
inozemstvu 

Konferencija  ministara  kulture  je  nadležna  za  priznavanje  inozemnih  škola.  Ona  daje
školama u inozemstvu ovlaštenje za dodjelu njemačkih završnih svjedodžbi, a također je
nadležna za sva pitanja u vezi s ispitima, ako su sa svjedodžbom koja se dobiva povezana
njemačka ovlaštenja.

Ravnatelj škole je odgovoran za osiguranje školskih uvjeta za priznavanje kao Njemačke
inozemne  škole,  za  ispunjavanje  preduvjeta  za  pravo  dodjele  njemačkih  završnih
svjedodžbi i za uredno rješavanje pitanja oko ispita.
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Ravnatelj  škole  pruža  podršku  ovlašteniku  za  ispitivanje  ispred  konferencije  ministara
kulture  u  njegovom  poslu.  Ovlasti  ovlaštenika  za  ispitivanje  i  njegova  suradnja  s
ravnateljem škole regulirani su u pravilnicima o ispitima i drugim odlukama konferencije
ministara kulture.

Ravnatelj škole je "Središnjem odboru za diplomu njemačkog jezika konferencije ministara
kulture“  odgovoran  za  sve  mjere  škole  koje  moraju  biti  donesene u svrhu  pripreme i
provođenja diplomskih ispita.

4. Suradnja ravnatelja škole s upravnim tijelima i kulturnim ustanovama u 
zemlji sjedišta 

Za  sve  škole  poticane  od  strane  Savezne  Republike  Njemačke  vrijedi  načelo  društvene
otvorenosti i zabrana bilo kakve diskriminacije na osnovi rase, religije i svjetonazora. Ravnatelj
škole koristi višestruke mogućnosti susretanja i kulturne razmjene sa zemljom u kojoj škola
ima sjedište te ih dalje razvija.

Ako je škola pravno i  pedagoški  usidrena u školski  sustav zemlje sjedišta, ravnatelj  škole
snosi odgovornost za pridržavanje odgovarajućih propisa zemlje sjedišta. On održava vezu s
nadležnim službenim tijelima zemlje sjedišta.

Suradnja ravnatelja škole s ustanovama i gremijima koji provode školske i kulturne zadatke, a
posebice s drugim njemačkim školama i institucijama u zemlji sjedišta, za njemačku školu u
inozemstvu je obavezna.

5. Zadaće ravnatelja škole 

Ravnatelj škole je zajedno s učiteljima odgovoran za ispunjavanje odgojne i obrazovne zadaće
škole. Pri tome je težište rada na nastavi njemačkog jezika i predmetnoj nastavi na njemačkom
jeziku. U zadaće ravnatelja škole na ovom području posebice se ubrajaju:

5.1. Koordiniranje nastave

Stručna i metodičko-didaktička koordinacija nastave i zadataka koji su s tim u vezi, npr.
poticanje rada stručnih predmetnih konferencija, uvid u pisane radove i u rad razreda na
temelju  odgovarajuće  dokumentacije  (npr.  dnevnik  razreda,  godišnji  plan  materijala),
briga  za  jedinstveno  mjerilo  u  ocjenjivanju  uspjeha  i  za  odgovarajuće  zahtjeve  kod
postavljanja domaćih zadaća.

Osim toga, ravnatelj škole vodi računa o smislenom i primjerenom korištenju interaktivnih
razrednih prostorija, školske knjižnice i zbirki škole.

5.2. Zahtijevanje plana učenja i nadziranje pridržavanja planova učenja u svim 
predmetima 

Pri tome se treba pridržavati zahtjeva njemačkih ciljeva učenja i propisa koji  vrijede u
zemlji sjedišta.

Planovi  učenja  za  školovanje  koje  vodi  ka  njemačkoj  maturi  moraju  biti  odobreni  od
strane Odbora saveznih zemalja za školski rad u inozemstvu (BLASchA).
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5.3. Posjećivanje nastave

Posredovane  učitelje  i  lokalne  zaposlenike  redovito  se  posjećuje  na  nastavi,  a
posredovane učitelje najmanje u prvoj godini službe i prije produljenja ugovora.

Nakon  posjeta  nastavi  ravnatelj  škole  s  učiteljem  raspravlja  o  osvojim  zapažanjima,
savjetuje ga i priopćava mu svoju ocjenu nastavnog sata.

Posjete nastavi se u pravilu najavljuju. Navođenje točnog vremena nije potrebno.

Redovitim posjetima ravnatelj škole si također stvara predodžbu i o radu dječjeg vrtića.

5.4. Uvođenje novih učitelja i zaposlenika 

Ravnatelj škole ih upoznaje s planovima učenja i objašnjava im njihova prava i obveze.
On potiče nove posredovane učitelje na to da u odgovarajućem vremenu u dovoljnoj mjeri
savladaju jezik zemlje, da sudjeluju i aktivno surađuju u kulturnim događanjima škole i u
kulturnom životu škole.

Ravnatelj škole uvodi nove lokalne zaposlenike u njihove zadatke, objašnjava im njihova
prava i  obveze te ih potiče da u odgovarajućem vremenu u dovoljnoj  mjeri  savladaju
njemački jezik.

5.4.1. Suradnja s učenicima i roditeljima

Ovdje se također ubraja i savjetovanje i pomaganje u radu učeničke suradnje i roditeljskih
savjetodavnih tijela sukladno odredbama školskog pravilnika.

5.4.2. Izrada rasporeda nastave

Osim toga, ravnatelj škole se brine za izradu planova za organizaciju nastave i raspodjelu
prostora kao i za nadzore i zastupanja. Nositelj škole dobiva informaciju o tome.

6. Zadaće s administrativnim težištem

Organizacija  i  administracija  škole  služe  u  svrhu  odgojnog  i  obrazovnog  rada.  U  zadaće
ravnatelj škole na ovom području posebice se ubrajaju:'

6.1. Zastupanje škole

Ravnatelj škole zastupa školu u odnosu na roditelje i, u dogovoru s nositeljem škole, u
odnosu na javnost.

Ravnatelj škole kao predstavnik nositelja škole provodi kućno pravo u krugu škole.

6.2. Mjere nadzora

Ravnatelj  škole  nadzire  pohađanje  škole  od  strane  učenika.  On regulira  zdravstvenu
službu škole. U slučaju nezgode on poduzima sve mjere koje su potrebne za pružanje
pomoći  i  za  osiguranje  dokaza.  Osim  toga,  on  brine  za  objavljivanje  i  pridržavanje
sigurnosnih odredbi i otklanjanje izvora opasnosti.
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Ako postoji prigovor na službeno ponašanje nekog učitelja, službenika ili radnika, tada
ravnatelj  škole  od  njega  zahtijeva  promjenu  svog  ponašanja.  Ukoliko  ne  dođe  do
promjene, tada on o tome obavještava nositelja škole. U teškim slučajevima ravnatelj
škole može privremeno zabraniti obavljanje posla.

6.3. Odobravanje slobodnih dana

Ravnatelj škole može učiteljima i službenicima odobriti slobodne dane iz prisilnih osobnih
razloga.  Slobodni  dani  se  u  pravilu  mogu  odobriti  samo  do  tri  dana  i  oni  nisu  u
neposrednoj vezi sa školskim praznicima. Oni se unose u spise.

6.4        Odluka o izostanku nastave

U posebnim slučajevima ravnatelj škole može pojedinim razredima ili pojedinim odjelima
narediti  prekid  nastave.  Takvu odluku on mora obrazložiti  nositelju  škole.  Dulji  prekid
nastave ravnatelj škole regulira u dogovoru s nositeljem škole.

6.4. Primanje, suspendiranje i otpuštanje učenika

Vrijede odredbe iz školskog pravilnika.

6.5. Utvrđivanje školskih praznika i ostalih dana bez nastave 

Vrijede odredbe iz školskog pravilnika.

6.6. Prenošenje zadataka

Pojedine zadatke, uz iznimku raspodjele nastave, ravnatelj škole može prenijeti na svog 
zamjenika, nositelje funkcija kao i na druge učitelje. Ovime ostaju netaknuti njegovo 
pravo na donošenje odluka i njegova odgovornost.

6.7. Redoviti sastanci s nositeljima funkcija

kojima su povjereni zadaci rukovođenja. Ravnatelj  škole redovito obavještava nositelje
funkcija o pitanjima koja se odnose na vođenje škole, te se s njima savjetuje oko tih
pitanja.

7. Vođenje administrativnih poslova

Ravnatelj škole potpisuje svjedodžbe te je odgovoran za pečat škole.

U administrativne poslove ubraja se vođenje spisa, školske kronike, knjiga stanja i dr.

Podatke o broju nastavnih sati (plan sati) i rasporedu nastave ravnatelj škole će najkasnije
mjesec dana od početka nastave poslati središnjoj službi za inozemno školstvo, a kod škola
priznatih od strane konferencije ministara kulture i drugih škola s njemačkom maturom također
i tajništvu konferencije ministara kulture.

Po završetku školske godine ravnatelj škole će središnjoj službi za inozemno školstvo (kod
škole koja je priznata od strane konferencije ministara kulture također i tajništvu konferencije
ministara kulture) predočiti godišnje izvješće o radu škole.
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7.1. Zamjenik ravnatelja škole

Ako je ravnatelj  škole spriječen u obavljanju svoje službe, vođenje škole preuzima njegov
zamjenik odnosno koordinator sekundarnog stupnja I ili koordinator viših razreda. On tada ima
ista prava i obveze kao ravnatelj škole.

8. Završna odredba

Ovaj pravilnik, koji  je izrađen u dogovoru s uredom za vanjske poslove, stupa na snagu s
danom donošenja odluke od strane uprave udruge. 

_________________________________
Mjesto, datum

_________________________________ __________________________

Predstavnik školske udruge Ravnatelj škole
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6. Interni pravilnici
a) Kućni red

1. Pravila ponašanja u Eurocampusu

1.1 Općenito

1.1.1  Svi sudionici u školskom životu imaju pravo na ophođenje s poštovanjem. Dobrim 

            ophođenjem smatra se i pozdravljanje svih članova Eurocampusa.

1.1.2  Svatko mora uvijek poštovati osobna prava i vlasništvo drugih.

1.1.3  U neometano odvijanje nastave ubraja se zajednički početak: to pretpostavlja točnost

svih sudionika.

1.1.4  Sa svim uređajima, sredstvima rada, pomagalima i sredstvima za učenje i materijalom

          za igranje postupamo pažljivo, budući da oni također trebaju služiti i sljedećim 

                        generacijama učenika.

1.1.5  Nasilje, šikaniranje kolega („mobbing“) kao i verbalne uvrede nisu sredstva rasprave

te se ne toleriraju u našoj školi. 

1.1.6  U našoj školi i u cijelom krugu škole vrijedi apsolutna zabrana pušenja, konzumacije 

alkohola, droga i zabrana oružja. Također su zabranjene i opasne igračke.

1.1.7  Pronađene stvari sakupljaju se do podjele svjedodžbi, nakon čega se poklanjaju.

2. Ponašanje prije početka nastave:

            2.1 Učitelji

Učitelji  koji  predaju  na  prvom  satu  dolaze  u  svoje  razrede  u  7.50  sati.  Jutarnje

dežurstvo počinje u 7.30 sati  i  osigurava nadzor u zgradi.  Učitelji  nadziru  učenike

prema planu u pauzi za doručak i pauzi za ručak. Prije 7.30 sati ulazna vrata moraju

biti zaključana.

2.2     Roditelji

2.2.1  Školska zgrada otvara se za učenike u 7.50 h. Roditelji svoju djecu dovode u školu do

7.50 sati i opraštaju se od njih u području ulaza, također i roditelji djece u prvom 

razredu.

Tijekom cijele godine dvorišna vrata su za vrijeme nastave zaključana radi sigurnosti 

učenika.

Ulazna vrata moraju biti zaključana tijekom cijelog dana. Ako roditelji imaju dogovoren

termin, moraju pozvoniti administraciji  te će biti pušteni u zgradu nakon pritiska tipke 

za otvaranje vrata (zujalica).

2.2.2    Roditelji djece iz prvog razreda mogu parkirati vozilo u školskom dvorištu. Svi ostali 

roditelji će zbog nedostatka parkirnih mjesta biti odmah zamoljeni da svoju djecu 

ispuste ispred škole i brzo dalje nastave vožnju.

2.2.3 Razgovori između roditelja i učitelja trebaju biti unaprijed dogovoreni odnosno 

prethodno najavljeni u tajništvu (vidjeti plan individualnih informacija). 
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2.2.4 Preuzimanje djece u 17.00 sati nakon radnih zajednica odnosno u 15.00 sati nakon 

pisanja domaće zadaće. Roditelji čekaju svoju djecu u području ulaza. Učitelji i 

voditelji radnih zajednica prate djecu do ulaznih vrata.

             2.3 Učenici

2.3.1  Svaki učenik ima pravo na neometano praćenje nastave.

2.3.2  Učenici na nastavi ne smiju jesti, žvakati žvakaće gume ni nositi  kape. Na satu je

jedino dozvoljeno piti vodu iz prethodno napunjenih boca za vodu. 

2.3.3     Ukoliko između učenika izbije svađa koju oni ne mogu sami riješiti, oni će si 

međusobno pomoći kao mirovni posrednici u svađi. Ako se djeca međusobno ozlijede

ili ako prijeti opasnost, oni će pozvati pomoć (dežurstvo u pauzama, odnosno učitelje,

također i francuske kolege). Djeca s ozljedama prijavljuju se u tajništvo.

2.3.4   Tijekom cijelog vremena nastave, pauza i cjelodnevnog boravka, djeca iz vrtića i 

osnovne škole kao i učenici sekundarnog stupnja I do 9. razreda ne smiju napuštati 

školu. Učenici 10. i 11. razreda (viši razredi) smiju do opoziva u pauzama pješke 

napustiti krug škole. Iznimni slučajevi su mogući ako to izričito dopuste dežurne 

osobe, ili ako su učenike već preuzeli njihovi roditelji.

2.3.5 Mobilne telefone, MP3-playere i slične predmete ne treba donositi u školu. Doneseni 

mobilni telefoni moraju biti isključeni. Kod ispita ih treba predati učitelju na katedri. U 

slučaju kršenja ove odredbe, mobilni telefon će biti zadržan i može se preuzeti u 

tajništvu tek nakon završetka nastave.

3.  Ponašanje prije i nakon nastave

Na početku sata učenici sjedaju točno na svoja mjesta i pripremaju stol za 

nastavni sat koji slijedi. Na kraju nastave učionice moraju ostati uredne i 

pospremljene. Učenici se ravnaju prema planu reda koji je izradio voditelj razreda.

4. Ponašanje u pauzama

4.1 Krug škole ne smije se napuštati (izuzetak:po lopte koje padnu preko ograde smije se 

otići u dvoje, od 3. razreda nadalje, i to samo uz dozvolu dežurne osobe). 

4.2  Vrtićka i predškolska djeca kao i učenici osnovne škole obuvaju papuče u području 

ulaza. 

4.3 Učenici sekundarnog stupnja I ostavljaju svoje jakne u ormarima u hodnicima na 2. 

katu.

4.4  Na početku odgovarajuće pauze dežurne osobe odlučuju  hoće li biti kišna pauza. Oni

signaliziraju završetak pauze i šalju djecu ponovo u njihove razrede. Ako nije kišna 

pauza, učenici u načelu trebaju napustiti školsku zgradu. Iznimne situacije reguliraju 

dežurne osobe. 

4.5    Za vrijeme kišne pauze učenici cijelog Eurocampusa mogu se zadržavati u 

učionicama, na hodnicima, odgovarajućim predvorjima i u knjižnici na 1. i 2. katu. 
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Učenike nadzire 5 dežurnih osoba (tri dežurne osobe iz Njemačke škole i dvije iz 

École française). U cijeloj zgradi nisu dozvoljene nikakve igre loptom.

4.6    Strogo je zabranjeno penjanje na drveće, na kućice za igranje i na ogradu. Dežurne 

osobe izdaju i prikupljaju materijal za igranje (loptice za stolni tenis, loptice za stolni 

nogomet, lopte za nogomet, male golove za nogomet itd.). Materijal za igranje nalazi 

se u ostavama (šupama) za materijal. 

4.7      Od sekundarnog stupnja naviše odlazak u zahod dopušten je jedino u pauzama ili

                          između dva školska sata. Zahode treba držati u urednom stanju.

4.8. O kišnoj pauzi odlučuje koordinator sekundarnog stupnja I odnosno osnovni 

koordinator i ravnatelj francuske škole. Kišna pauza se najavljuje dvokratnim 

zvonjenjem. U slučaju kiše dežurne osobe zadužene za nadziranje dvorišta 

preuzimaju 2. kat, a dežurne osobe za nadziranje zgrade preuzimaju 1. kat.

            Ponašanje u kantini

5.1     Osnovna škola: 

          Učenici se po razredima razvrstavaju ispred ulaznih vrata i u 13.05 sati zajedno ulaze 

u kantinu. Djecu iz osnovne škole u kantinu prate učitelji koji im održavaju nastavu. U 

višim razredima odgovarajući učitelj koji održava nastavu brine o otme da svi učenici 

na vrijeme i po razredima napuste prostor.

5.2      U kaniti vrijedi utvrđeni raspored sjedenja koji je podijeljen po razredima, a kojeg se 

            trebaju pridržavati svi učenici Eurocampusa.

5.3       U 13.05 sati na stolove su postavljeni tanjuri, pribor za jelo, čaše za vodu, salate i 

kruh. Učenici uredno staju ispred pulta u kantini i dobivaju svoj pladanj s ručkom.

5.4   Svi učenici se za vrijeme jela pridržavaju pravila ponašanja za stolom, a koja glase 

kako slijedi:

5.4.1 Za vrijeme jela dopušteno je razgovarati umjereno glasno, kako je primjereno za 

stolom.

5.4.2 S jelom se ne igra.

5.4.4 Učenici ostaju sjediti dok svi iz razreda ne budu gotovi s jelom. Pazi se da učenici ne 

napuste kantinu prije 12.30 odnosno 13.30 sati. Kada je cijeli razred završio s jelom, 

javlja se dežurnoj osobi i s njom izlazi van.

5.4.5 Na hodniku nije dopušteno trčanje.

6. Ponašanje u sportskoj dvorani

6.1 Učenici ne smiju ulaziti u sportsku dvoranu bez dežurne osobe odnosno bez 

odgovarajućeg sportskog učitelja.

6.2 Gimnastičke i sportske sprave potrebno je ponovo pospremiti nakon sata tjelesnog 

odgoja.  Nastavnici tjelesnog odgoja iz obiju škola odgovorni su za sportske sprave i 

njihovo čuvanje.
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7. Ponašanje u knjižnici

     7.1  Vrijede odgovarajući rokovi posudbe.

    

Elfie Koller, StDin                               Damien Durrenberger

Ravnateljica Njemačke škole                                                                       Ravnatelj École française
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6.b) Provjere znanja

Pisane provjere znanja

Sekundarni stupanj I + kvalifikacijska faza

Razr. Nje
m

E F Hr M Prir. i
tehn.
/
Fiz.

B Ke
m

G
e

Zeml
j

S
o

Et./Re
l

Lik./Glazb
.

5. 5 4 3 3 4 2 - - 2 1 - 2 -
6. 4 4 3 3 4 2 - - 2 1 - 2 -
7. 4 4 4 3 4 2 2 - 2 1 - 2 -
8. 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 -
9. 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 -
10. 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 -
11. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

U 6. i 7. razredu u geografiji jedan ispit može biti zamijenjen s dvije kratke školske zadaće (ispitni 
materijal do 6 sati nastave).

U etici u 5. do 9. razredu jedan ispit može biti zamijenjen s dvije kratke školske zadaće (ispitni 
materijal do 6 sati nastave.

Omjer pisanih i usmenih ispita u svim predmetima i razredima je 50% / 50%.

Usmene provjere znanja mogu biti usmeni i kratki pisani ispiti  sa i bez najave, prezentacije, projekti, 
referati, narativno i dramatsko čitanje, dokazivanje komunikativne sposobnosti itd.

6.c) Odgojne mjere i mjere za provođenje reda
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ODGOJNE MJERE I MJERE ZA PROVOĐENJE REDA
u Njemačkoj međunarodnoj školi u Zagrebu

Odgojne mjere:

1. usmeni ukor
2. opširan razgovor s učenikom odnosno njegovim roditeljima
3. zadavanje posebnih zadataka koji su prikladni kako bi učenik 
    uvidio svoje pogrešno ponašanje
4. uputa/ priopćenje 
5. naknadni rad (najaviti tjedan dana ranije)

Mjere za provođenje reda:

1. upisivanje u razredni imenik
2. pisana opomena
3. prijetnja isključenjem s nastave ili drugih školskih događanja
4. vremenski ograničeno isključenje iz pohađanja škole, pri čemu zajednička

               konferencija određuje maksimalno trajanje (maks. 12 školskih dana)
5. isključenje iz pojedinih školskih događanja
6. prijetnja otpuštanjem (isključenjem) iz škole
7. isključenje iz škole.

Prije odluke o mjerama za provođenje reda učeniku treba dati priliku za 
očitovanje, a kod mjera prema br. 4 do 7 također i učitelju po izboru učenika i 
roditeljima.

Odluku o mjerama za provođenje reda br. 1 i 2 donosi pojedinačni učitelj, 
odluke br. 3 do 5 razredna konferencija, br. 6 i 7 konferencija svih učitelja u 
dogovoru s nositeljem škole.

Sve mjere, uz iznimku mjera 1 i 2, treba unijeti u spise i o njima obavijestiti 
roditelje.
Ukor i opomena mogu biti povezani s izdacima.

6.c) Razredni izleti
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Koncept razrednih izleta

Osnovna škola

3. i 4. razred: svake 2 godine jedan izlet u Kezele od četvrtka do subote; troškovi ne bi trebali biti veći 
od 100.- €.
Za cijelu osnovnu školu: svake godine u zimi 3-dnevni tečaj skijanja na Sljemenu; troškovi se trenutno 
kreću oko 100.- €.

Gimnazija

Koncept se odnosi na trenutne veličine razreda; u slučaju značajnih izmjena koncept će biti ponovo 
smišljen;

 trajanje: 4 - 6 dana
 zajedničko razdoblje u proljeće/ljeto za cijelu Njemačku međunarodnu školu u Zagrebu. 

Učitelji koji ne prate razred bit će angažirani za administrativne zadatke u okviru svojih 
satnica.

 1. Razredi 5. – 7. 
zajednički izlet u ljetu; cilj: kretanje i sport u zajedničkom doživljaju; troškovi ne bi trebali biti 
veći od 250.- €.

 2. Razredi 8. – 9.: 
zajednički izlet u ljetu; cilj: kretanje, npr. pješačenje u Alpama, uz odgovarajuću destinaciju 
povezano s više kulturno orijentiranim razgledavanjem gradova; troškovi ne bi trebali biti veći 
od 300.- €.

 3. Trenutno: razredi 10. – 11.: 
studijska ekskurzija čije je težište na sadržajima kurikuluma; tu se ubrajaju putovanja u 
gradove, putovanja u određenu regiju; zbog kratkotrajnosti putuje se samo po Europi.

 Od školske godine 2014./2015.: razred 11.-12.:  
studijska ekskurzija kao što je gore opisano; 10. razred: putovanje u Berlin

 4. Procedura
Razrednici dogovaraju jedan do dva prijedloga koje zatim predočavaju roditeljima i učenicima; 
konačnu odluku donose razrednici, pri čemu se, naravno, u obzir uzimaju želje roditelja i 
učenika.

 5. Financijski okvir
Financijski okvir trenutno ne bi trebao prijeći € 500.-; opravdane iznimke potrebno je dogovoriti
s roditeljima.

 6. Odobrenje
Nakon donošenja odluke, razrednici pribavljaju odobrenje ravnatelja škole.

 7. Učitelji u pratnji
Učitelji u pratnji: 5. - 7. razred: tri; 8. – 9. razred dva; 10. – 12. razred jedan do dva, ovisno o 
veličini grupe; ako su u razredu djevojčice i dečki, prednost imaju jedna ženska i jedna muška 
prateća osoba;  ako su prisutne djevojčice, tada je obavezna ženska pratnja; ako su prisutni 
samo dečki, treba biti najmanje jedna muška osoba u pratnji, ali je također moguća i samo 
ženska pratnja.

7.  Pravilnik o roditeljskom savjetodavnom tijelu
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Statut roditeljskog savjeta Njemačke 
međunarodne škole (DISZ) u Zagrebu

Iz razloga bolje čitljivosti  odustalo se od istovremenog navođenja muškog i ženskog oblika. Svako imenovanje 
osoba vrijedi jednako za oba spola.  

§1 Organi predstavnika roditelja

Roditelje u Njemačkoj školi u Zagrebu (pod čime se podrazumijeva i vrtićke i predškolske grupe i svaki
razred – u nastavku označeno kao „razred“) zastupaju predstavnici roditelja, koji čine roditeljsko 
savjetodavno tijelo. Roditeljsko savjetodavno tijelo vodi predsjednik i njegovi zamjenici, među kojima je
i zapisničar.

§2 Zadaće i područja rada
  
U zadaće roditeljskog savjeta između ostalog se ubrajaju:
• zastupanje interesa roditelja u odnosu na školske gremije,
• razmjena iskustava kao i razmatranje pitanja koja se zajednički odnose na školu i roditeljski dom i 

koja su u pojedinačnom slučaju od općeg interesa,
• prosljeđivanje zapisnika sa sastanaka roditeljskog savjeta Njemačke međunarodne škole u Zagrebu,
• suodlučivanje kod planiranja nastave i školskih praznika kao i kod radnih grupa 
• suodlučivanje kod izleta,
• koordinacija i suradnja kod proslava i manifestacija,
• pomoć kod integracije novih učenika i roditelja.

Roditeljsko savjetodavno tijelo nema ovlasti koje imaju ravnatelj škole, učitelji ili uprava školske 
udruge. Odluke roditeljskog savjetodavnog tijela za ravnatelja škole, učitelje i upravu školske udruge 
imaju karakter preporuke.

§3 Zapisnik

Zapisnici se sastavljaju na njemačkom i na hrvatskom jeziku te se prosljeđuju svim roditeljima djece u 
Njemačkoj međunarodnoj školi u Zagrebu. 

§4 Predstavnici roditelja (EV)

Roditelji svakog razreda na prvom roditeljskom sastanku svake školske godine biraju dva predstavnika
roditelja iz svojih redova. Predstavnici roditelja su osobe za kontakt sa školom za sva pitanja koja se 
odnose na razred. Predstavnici roditelja zastupaju svoj razred na sjednici roditeljskog savjeta s po 
jednim glasom.
Predstavnici roditelja zastupaju interese roditelja u svom razredu. Želje i prijedlozi koji se odnose na 
dotični razred trebaju biti razjašnjeni unutar razreda s razrednikom i/ili predmetnim nastavnikom. 
Pitanja koja prelaze granice razreda mogu se rješavati na sjednici roditeljskog savjetodavnog tijela.
Neposredno nakon što su izabrani, predstavnici roditelja priopćavaju predsjedniku roditeljskog savjeta 
svoje podatke o kontaktu. 
Sav rad oko zastupanja roditelja je počasni (bez naplate). 

§5 Roditeljsko savjetodavno tijelo (EB)

Roditeljsko savjetodavno tijelo sastoji se od predstavnika roditelja.
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Nakon roditeljskih sastanaka prošlogodišnji predsjednik roditeljskog savjeta (ili njegov zamjenik) 
saziva prvu sjednicu roditeljskog savjetodavnog tijela. Na tu sjednicu mogu biti pozvani ravnatelj škole 
i članovi uprave škole, kako bi dali osvrt na proteklu školsku godinu i pogled na dolazeću godinu.
Predsjednik roditeljskog savjeta na odlasku podnosi izvješće o svom radu u protekloj školskoj godini. 
Predstavnici roditelja imaju mogućnost postavljati pitanja ili iznositi ideje. Istupajući članovi roditeljskog
savjetodavnog tijela zamjenjuju se biranjem. Roditeljsko savjetodavno tijelo uvijek za jednu školsku 
godinu bira između sebe predsjednika i zamjenika, među kojima je i zapisničar. Ako neki član 
roditeljskog savjeta istupi tijekom školske godine, tada se iz redova predstavnika roditelja može 
izabrati zamjenski član za preostali mandat. Roditeljsko savjetodavno tijelo može imenovati 
predstavnika roditelja za posebna područja rada. 
Sjednice roditeljskog savjetodavnog tijela saziva predsjednik roditeljskog savjetodavnog tijela (ili 
njegov zamjenik). 

Ravnatelj škole informira roditeljski savjet o svim važnim pitanjima škole. On informira kolegij učitelja o
zaključcima roditeljskog savjetodavnog tijela.

§6 Predsjednik i njegovi zamjenici

Predsjednik i njegovi zamjenici sastaju se najmanje dva puta u školskoj godini, a inače po potrebi. Na 
ove sjednice mogu biti pozvani ravnatelj škole, članovi uprave škole, učiteljskog savjeta i 
glasnogovornik učenika. 
Sudjelovanje na zajedničkim konferencijama slijedi nakon poziva od strane ravnatelja škole.
Moguća je suradnja u poreznoj grupi.
Predsjednik roditeljskog savjeta formira mapu u kojoj se sakupljaju zapisnici, važna korespondencija i 
bilješke s razgovora. Ova mapa se nakon istupanja predsjednika predaje njegovom nasljedniku uz 
potpis. 

§ 7 Sudjelovanje na sjednicama uprave udruge škole

Predsjednik ili njegov zamjenik sudjeluju u javnom dijelu sjednica uprave škole. Na tim sjednicama oni 
mogu iznositi želje roditelja i diskutirati. 

§8 Radne grupe i odbori

Predstavnici roditelja mogu eventualno formirati radne grupe ili odbore, kako bi ciljano ispunjavali 
posebne zadatke. 

§9 Donošenje odluka u roditeljskom savjetodavnom tijelu

Odluke roditeljskog savjetodavnog tijela donose se jednostavnom većinom predstavnika roditelja koji 
su nazočni na sjednici roditeljskog savjeta. Ako je nazočno najmanje polovica svih izabranih 
predstavnika roditelja, tada gremij ima kvorum. Svaki izabrani predstavnik roditelja ima jedan glas. 
Odsutni predstavnici roditelja mogu svoj glas o prethodno obznanjenim točkama dnevnog reda u 
jednostavnom pisanom obliku prenijeti na nazočne predstavnike roditelja. 

Ovaj statut stupa na snagu sa 16.11.2011.
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8. Zaključak

Ovi pravilnici su verzija od 7.11.2013. i privremeno stupaju na 
snagu od 7.11.2013.
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