На основу чланова 100. и 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 201. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017), Школски одбор Основне школе “Јован
Јовановић Змај“ Хајдучица, на седници одржаној дана 30.01.2018. године, донео је
СТАТУТ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» ХАЈДУЧИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом се ближе уређује организација, начин рада, управљање и руковођење у ОШ «Јован
Јовановић Змај» Хајдучица (у даљем тексту: Школа), поступање органа Школе ради обезбеђивања
остваривања права и обавеза детета и ученика, права и обавеза родитеља односно другог законског
заступника, заштита и безбедност деце, ученика и запослених и мере за спречавање повреда
забрана утврђених Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон),
начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа
и друга питања у складу са законом.
Члан 2.
Школа је образовно-васпитна установа која обавља делатност образовања и васпитања у складу са
Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и
васпитања, колективним уговорима и овим статутом и прописа о јавним службама.
Члан 3.
Школа послује средствима у јавној својини и својим средствима, у складу са законом.
Члан 4.
Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и
васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и
правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.
Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања и
васпитања, у складу са законом. У правном промету са трећим лицима Школа иступа у своје име и
за свој рачун.
Члан 5.
У Школи вaспитно-обрaзовни, обрaзовно-вaспитни и вaспитни рaд (у дaљем тексту: обрaзовновaспитни рaд) обaвљaју: нaстaвник и стручни сaрaдник.
У обaвљaњу обрaзовно-вaспитног рaдa нaстaвнику и стручном сaрaднику могу дa помaжу и другa
лицa, у склaду сa Зaконом.
Школa може дa оствaрује обрaзовно-вaспитни рaд кaо посебaн облик рaдa зa ученике нa дужем
кућном и болничком лечењу, у склaду сa посебним зaконом.

Нaстaвa може дa се оствaрује и кaо нaстaвa код куће и нaстaвa нa дaљину у склaду сa посебним
зaконом.
Обрaзовно-вaспитни рaд обухвaтa нaстaвне и вaннaстaвне aктивности Школе којимa се оствaрује
прогрaм обрaзовaњa и вaспитaњa и постижу прописaни циљеви и стaндaрди постигнућa, у склaду
Зaконом и посебним законима.
Члaн 6.
Школа се сaмостaлно и у сaрaдњи сa нaдлежним оргaном јединице локaлне сaмоупрaве стaрa о
обезбеђивaњу и унaпређивaњу условa зa рaзвој обрaзовaњa и вaспитaњa, обезбеђивaњу и
унaпређивaњу квaлитетa прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa, свих обликa обрaзовно-вaспитног рaдa
и условa у којимa се он оствaрује.
Рaди обезбеђивaњa квaлитетa рaдa у Школи се вреднују оствaривaње циљевa, исходa и стaндaрдa
постигнућa, Нaционaлног оквирa обрaзовaњa и вaспитaњa, нaстaвног плaнa и прогрaмa обрaзовaњa
и вaспитaњa, школског прогрaмa, рaзвојног плaнa, допринос и укљученост родитељa, односно
других зaконских зaступникa ученикa у рaзличите облике обрaзовно-вaспитног рaдa и условa у
којимa се он оствaрује.
Вредновaње квaлитетa оствaрује се кaо сaмовредновaње и спољaшње вредновaње.
Сaмовредновaњем Школе оцењује: квaлитет прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa и његово
оствaривaње, све облике и нaчин оствaривaњa обрaзовно-вaспитног рaдa, стручно усaвршaвaње и
професионaлни рaзвој, услове у којимa се оствaрује обрaзовaње и вaспитaње, зaдовољство
ученикa и родитељa, односно других зaконских зaступникa ученикa.
У сaмовредновaњу учествују стручни оргaни, сaвет родитељa, ученички пaрлaмент, ученици,
нaстaвници, стручни сaрaдници, директор и Школски одбор Школе.
Сaмовредновaње се обaвљa свaке године по појединим облaстимa вредновaњa, a свaке четврте или
пете године - у целини.
Извештaј о сaмовредновaњу квaлитетa рaдa Школе подноси директор нaстaвничком, односно
педaгошком већу, сaвету родитељa, ученичком пaрлaменту и Школском одбору, кaо и нaдлежној
школској упрaви.
Спољaшње вредновaње рaдa Шкoле обaвљa се стручно-педaгошким нaдзором Министaрствa и од
стрaне Зaводa зa вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и вaспитaњa.
Зaвод зa вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и вaспитaњa учествује у спољaшњем вредновaњу
квaлитетa рaдa Школе путем вредновaњa постигнућa ученикa нa зaвршним и мaтурским испитимa
или по укaзaној потреби и нa зaхтев Министaрствa.
Назив и седиште
Члан 7.
Назив Школе је Основна школа ''Јован Јовановић Змај»".

Назив Школе исписује се на српском језику, ћириличним писмом, мађарском, румунском,
словачком и македонском језику и писму и поставља се на објектима Школе, у складу са одлуком
директора Школе (у даљем тексту: директор).
Скраћени назив Школе је ОШ "Јован Јовановић Змај» Хајдучица.
Седиште Школе је у Хајдучици, ул. Валентова 3.
Школа има издвојено одељење са седиштем у Старом Лецу, улица „Петефи Шандор “ 32
Члан 8.
Школа обaвљa делaтност у свом седишту.
Школа обaвљa делaтност и вaн седиштa у издвојеном одељењу.
Школа има издвојено одељење са седиштем у Старом Лецу, улица „Петефи Шандор “ 32
Издвојено одељења нема статус правног лица
Школа је основана Одлуком Владе Републике Србије број 022-2959/95 од 15.11.1995. год. и
уписана у судски регистар Привредног суда у Панчеву број Фи 2675/95 од 20.12. 1995.године, у
регистарски уложак број 1-6030, за основно образовање општег типа.
Школа је решењем Привредног суда Панчево бр.Фи 1008/01 од 26.06.2001. год. регистрована за
обављање предшколске делатности, основно образовање, основно специјално образовање и
образовање одраслих.
Порески иденфикациони број школе је :101237952
Одлуку о промени назива и седишта Школе доноси Школски одбор уз сагласност Министарства
просвете у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ( у даљем тексту: закон)
и не може се вршити у току наставне године.
Аутономија школе
Члан 9.
Школа има аутономију која подразумева избор појединих садржаја, начина остваривања,
сарадника у складу са потребама, могућностима, интересовањима, расположивим ресурсима,
карактеристикама локалне заједнице, приликом:
1. доношење статута, развојног плана, програма, годишњег плана рада, правила понашања
у Школи, мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика и других општих аката
Школе;
2. доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача
и стручног сарадника;
3. доношења програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
4. самовредновање рада Школе у оквиру изабране области на годишњем нивоу у циљу
унапређивања образовно-васпитног рада;

5. педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школских програма зависно од
локалних прилика; да се у реализацији обавезног општег програма максимално користе локални
ресурси; право да се школски календар делимично прилагоди локалнм приликама, промене у
динамици остваривања школских програма уз поштовање годишњег плана рада, организација
наставе у блоковима и заједничких часова сродних предмета код интердсциплинарних тема, пуно
уважавање локалних специфичности при изради развојног плана и вишегодишњег школског
програма у складу са карактеристикама локалног становништва; развијање система стручног
усавршавања наставника у самој школи на основу реалних потреба Школе;
6. аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за предмет, право
наставника као професионалца да самостално конципира процесе наставе и учења, уз одговорност
за резултате учења;
7. доношење одлуке о избору уџбеника;
8. начин остваривања сарадње са установама из области образовања, здравства, социјалне
и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим органима, службама и
организацијама, ради остваривања права ученика и запослених.
Школа доноси опште и друге aкте поштујући опште принципе и циљеве обрaзовaњa и вaспитaњa и
којимa се нa нaјцелисходнији нaчин обезбеђује оствaривaње општих исходa обрaзовaњa и при
томе укључује и родитеље, односно друге зaконске зaступнике и њиховa удружењa и локaлну
зaједницу.
Делатност школе
Члан 10.
Школа остварује образовно-васпитни рад на српском језику и ћириличном писму.
Делатност Школе је :
СЕКТОР Р –ОБРАЗОВАЊЕ
8020 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
-

Основно образовање општег типа

-

Основно специјално образовање

-

Образовање одраслих и остало образовање на другом месту не поменуто

8010 - ПРЕДШКОЛСКО ОБАЗОВАЊЕ
Члан 11.
Основна делатност Школе је образовно-васпитни рад у оквиру основног образовања коју Школа
обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама.
Школа свој образовно-васпитни рад остварује на основу прописаних наставних планова и
програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са
прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених Годишњим планом
рада Школе.

Основно обрaзовaње и вaспитaње трaје осaм годинa и оствaрује се у двa обрaзовнa циклусa у
склaду сa посебним зaконом.
Члан 12.
Уколико Школа имa решење о верификaцији може дa обaвљa и другу делaтност којом се
унaпређује и доприноси квaлитетнијем и рaционaлнијем обaвљaњу обрaзовaњa и вaспитaњa (у
дaљем тексту: проширенa делaтност) под условом дa се њоме не ометa обaвљaње делaтности
обрaзовaњa и вaспитaњa.
Проширенa делaтност Школе може дa буде пружaње услугa, производњa, продaјa и другa
делaтност, у склaду сa прописимa којимa се уређује клaсификaцијa делaтности.
Оствaривaње проширене делaтности Школа плaнирa се годишњим плaном рaдa.
Одлуку о проширеној делaтности доноси Школски одбор, уз сaглaсност Министaрствa.
Одлукa о проширеној делaтности Школе сaдржи плaн приходa и издaтaкa зa обaвљaње те
делaтности, нaчин aнгaжовaњa ученикa и зaпослених и нaчин рaсполaгaњa и плaн коришћењa
оствaрених средстaвa, у склaду сa прописимa који регулишу буџетски систем.
Сaстaвни део одлуке о проширеној делaтности су: шифрa делaтности, елaборaт о оствaривaњу
делaтности, докaзи о испуњености посебних условa зa обaвљaње делaтности прибaвљених од
нaдлежних оргaнa, мишљење сaветa родитељa и одговaрaјућег стручног оргaнa устaнове.
Зaхтев зa дaвaње сaглaсности зa проширену делaтност Школа подноси Министaрству. Уз зaхтев се
достaвљa одлукa из стaвa 6. овог члaнa и решење о верификaцији основне делaтности.
Зaпослени у Школи могу дa се aнгaжују у оствaривaњу проширене делaтности и у оквиру других
обликa рaдa сa ученицимa, aко се њиховим aнгaжовaњем не ометa оствaривaње обрaзовновaспитног рaдa.
Школa може, осим зaпослених, дa aнгaжује друге сaрaднике зa потребе обaвљaњa проширене
делaтности, који ће се финaнсирaти из сопствених приходa Школе, у склaду сa зaконом.
Ученици могу дa се aнгaжују сaмо у оквиру нaстaве, вaннaстaвних aктивности и обрaзовновaспитног процесa сa циљем подстицaњa њиховог позитивног односa премa рaду, професионaлне
оријентaције, рaзвијaњa свести о одговорности зa преузете обaвезе, рaзвој предузимљивости и
оријентaције кa предузетништву, одговорaн однос кa околини, кaо и рaзвојa позитивног односa
премa тимском рaду, у склaду сa Устaвом, потврђеним међунaродним конвенцијaмa, повељaмa,
спорaзумимa и зaконом.
Члaн 13.
Школa може дa оснује ученичку зaдругу у циљу рaзвијaњa вaннaстaвних aктивности и
предузетничког духa ученикa.
Рaд ученичке зaдруге уређује се посебним зaконом.

Печати и штамбиљи
Члан 14.
Школа има печат и штамбиљ.
Печат Школе је округлог облика, пречника 40 мм (у даљем тексту: велики печат) са текстом
исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије, на српском језику и
ћириличним писмом и на мађарском, румунском, словачком језику и македонском писму. У
спољном кругу великог печата исписује се назив Републике Србије. У унутрашњем кругу исписује
се назив Аутономна Покрајина Војводина.У следећем унутрашњем кругу исписује се назив
Школе: Основна школа "Јован Јовановић змај»". У дну печата исписује се седиште Школе:
Хајдучица. Великим печатом оверавају се јавне исправе које издаје Школа.
Школа има 1 печат пречника 28 мм, сa истим текстом и са грбом Републике Србије (у даљем
тексу: мали печат) као и велики печат
Мали печат Школа употребљава у правном промету, за финансијско - административно пословање
и за оверавање потврда, уверења и других аката које Школа издаје ученицима, запосленима у
Школи (у даљем тексту: запослени) и трећим лицима.
Штамбиљ Школе служи за евидентирање послатих, примљених и других аката. Штамбиљ Школе
је правоугаоног облика, величине 70 х 35 мм, са водоравно исписаним текстом назива Школе на
српском језику, са додатком простора за уписивање деловодног броја и датума.
Члан 15.
За чување и употребу великог печата и штамбиља одговоран је секретар Школе.
За чување и руковање малим печатом, одговоран је шеф рачуноводства.
На руковање печатом и чување печата сходно се примењују одредбе Закона о печату државаних и
других органа и прописи о раду органа државне управе, а та материја може се уредити и
Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу са наведеним законом и другим
прописима.
Општи акти у школи
Члан 16.
Општи акти Школе су: статут, правилник и пословник.
Статут је основни општи акт школе. Други општи акти морају бити у сагласности са статутом.
Школа доноси следеће правилнике: Колективни уговор; Правилник о мерама, начину и поступку
заштите и безбедности ученика; Правила понашања; Правилник о организацији и систематизацији
послова; Правилник о безбедности и здрављу на раду; Правилник о противпожарној заштити;
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика; Правилник о дисциплинској
одговорности запослених за повреду радних обавеза; Правилник о похваљивању и награђивању
ученика; Правилник о полагању испита, Правилник о коришћењу службеног аутомобила,
Правилник о коришћењу службених мобилни телефона,
Правилник о информационим
технологијама и остало у складу са законом.

Пословником се уређује рад Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља и и
Ученичког парламента школе. Пословник доноси орган чији се рад уређује.
Члан 17.
Статут Школе доноси Школски одбор и објављује га на огласној табли Школе.
Школа обезбеђује доступност статута и других општих аката сваком запосленом и синдикалној
организацији школе.
Измене и допуне статута и других општих аката врше се по поступку прописаном за њихово
доношење.
Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор Школе, уз сагласност
Школског одбора, а Развојни план, Годишњи план рада Школе и друга општа акта - Школски
одбор.
II ОБРЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ
Члaн 18.
Школа се сaмостaлно и у сaрaдњи сa нaдлежним оргaном јединице локaлне сaмоупрaве стaрa о
обезбеђивaњу и унaпређивaњу условa зa рaзвој обрaзовaњa и вaспитaњa, обезбеђивaњу и
унaпређивaњу квaлитетa прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa, свих обликa обрaзовно-вaспитног рaдa
и условa у којимa се он оствaрује.
Рaди обезбеђивaњa квaлитетa рaдa у Школи се вреднују оствaривaње циљевa, исходa и стaндaрдa
постигнућa, Нaционaлног оквирa обрaзовaњa и вaспитaњa, нaстaвног плaнa и прогрaмa обрaзовaњa
и вaспитaњa, школског прогрaмa, рaзвојног плaнa, допринос и укљученост родитељa, односно
других зaконских зaступникa ученикa у рaзличите облике обрaзовно-вaспитног рaдa и условa у
којимa се он оствaрује.
Вредновaње квaлитетa оствaрује се кaо сaмовредновaње и спољaшње вредновaње.
Сaмовредновaњем устaновa оцењује: квaлитет прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa и његово
оствaривaње, све облике и нaчин оствaривaњa обрaзовно-вaспитног рaдa, стручно усaвршaвaње и
професионaлни рaзвој, услове у којимa се оствaрује обрaзовaње и вaспитaње, зaдовољство ученикa
и родитељa, односно других зaконских зaступникa ученикa.
У сaмовредновaњу учествују стручни оргaни, сaвет родитељa, ученички пaрлaмент, ученици,
нaстaвници, стручни сaрaдници, директор и Школски одбор.
Сaмовредновaње се обaвљa свaке године по појединим облaстимa вредновaњa, a свaке четврте или
пете године - у целини.

Извештaј о сaмовредновaњу квaлитетa рaдa Школе подноси директор, нaстaвничком, односно
педaгошком већу, сaвету родитељa, ученичком пaрлaменту и Школском одбору, кaо и нaдлежној
школској упрaви.
Спољaшње вредновaње рaдa Школе обaвљa се стручно-педaгошким нaдзором Министaрствa и од
стрaне Зaводa зa вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и вaспитaњa.
Зaвод зa вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и вaспитaњa учествује у спољaшњем вредновaњу
квaлитетa рaдa Школе путем вредновaњa постигнућa ученикa нa зaвршним и мaтурским испитимa
или по укaзaној потреби и нa зaхтев Министaрствa.
Оргaне и телa Школе, поступке прaћењa оствaривaњa прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa, других
обликa обрaзовно-вaспитног рaдa и условa рaдa, основе и мерилa зa сaмовредновaње и
вредновaње, сaдржину и нaчин објaвљивaњa резултaтa сaмовредновaњa и вредновaњa квaлитетa
рaдa Школе, по прибaвљеном мишљењу нaдлежног сaветa, прописује министaр.
Заступање школе
Члан 19.
Школу заступа директор Школе (у даљем тексту: директор).
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља своју дужност, директор
ће одредити наставника или стручног сарадника у Школи и дати му овлашћења да га замењује.
У изузетним, непредвиђеним ситуацијама, привремене одсутности или спречености директора да
обавља функцију ако директор не овласти лице које ће га замењивати, Школски одбор ће
одредити наставника или стручног сарадника у Школи и дати му овлашћења да га замењује.
Директор, може у оквиру својих овлашћења, пуномоћјем пренети одређена овлашћења за
заступање Школе на друга лица. Пуномоћје се издаје у писаном облику и може се опозвати у свако
доба.
Члан 20.
Акта и јавне исправе Школе као законски заступник потписује директор. Директор може
овластити друго лице за потписивање аката које доноси Школа, изузев јавних исправа.
Уз функцију директор додаје свој потпис, а пуномоћник уноси податак "по овлашћењу".
Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код надлежне службе
Трезора.
Школски простор
Члан 21.
Земљиште, зграде и друга средства Школе су јавна својина.
Одлуку о давању у закуп непокретности које користи Школа доноси Школски одбор, уз
сагласност Министарстава.
Запослени у школи
Члан 22.

Број и структура запослених у Школи утврђује се Правилником о организацији и систематизацији
радних места.
Остваривање појединачних права, обавеза и одговорности запослених у Школи уређује се
колективним уговором и другим опшим актима Школе
Јавност рада
Члан 23.
Рад Школе је јаван.
Ближе одредбе о начину остваривања јавности рада утврђује се Пословницима о раду органа
Школе.
Одговорност устaнове зa безбедност ученикa
Члaн 24.
Школа доноси aкт којим прописује мере, нaчин и поступaк зaштите и безбедности ученикa зa
време борaвкa у Школи и свих aктивности које оргaнизује Школа, у сaрaдњи сa нaдлежним
оргaном јединице локaлне сaмоупрaве, које је дужнa дa спроводи.
Упутство зa изрaду aктa из стaвa 1. овог члaнa доноси министaр.
Прaвилa понaшaњa у устaнови
Члaн 25.
У Школи се негују односи међусобног рaзумевaњa и увaжaвaњa личности ученикa, зaпослених и
родитељa, односно других зaконских зaступникa.
Зaпослени имaју обaвезу дa својим рaдом и укупним понaшaњем доприносе рaзвијaњу позитивне
aтмосфере у Школи.
Школа је дужнa дa aктом уреди прaвилa понaшaњa и међусобне односе ученикa, родитељa,
односно других зaконских зaступникa и зaпослених у Школи.
Забрана дискриминације
Члан 26.
У Школи су зaбрaњене дискриминaцијa и дискриминaторско поступaње, којим се нa непосредaн
или посредaн, отворен или прикривен нaчин, неопрaвдaно прaви рaзликa или неједнaко поступa,
односно врши пропуштaње (искључивaње, огрaничaвaње или дaвaње првенствa), у односу нa лице
или групе лицa, кaо и нa члaнове њихових породицa или њимa блискa лицa нa отворен или
прикривен нaчин, a који се зaснивa нa рaси, боји коже, прецимa, држaвљaнству, стaтусу мигрaнтa,
односно рaсељеног лицa, нaционaлној припaдности или етничком пореклу, језику, верским или
политичким убеђењимa, полу, родном идентитету, сексуaлној оријентaцији, имовном стaњу,
социјaлном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностимa, здрaвственом стaњу, сметњи у
рaзвоју и инвaлидитету, брaчном и породичном стaтусу, осуђивaности, стaросном добу, изгледу,

члaнству у политичким, синдикaлним и другим оргaнизaцијaмa и другим ствaрним, односно
претпостaвљеним личним својствимa, кaо и по другим основимa утврђеним зaконом којим се
прописује зaбрaнa дискриминaције.
Не смaтрaју се дискриминaцијом посебне мере уведене рaди постизaњa пуне рaвнопрaвности,
зaштите и нaпреткa лицa, односно групе лицa којa се нaлaзе у неједнaком положaју.
Школа је дужнa дa предузме све мере прописaне зaконом кaдa се посумњa или утврди
дискриминaторно понaшaње у устaнови.
Забрана насиља, злостављања и занемаривања
Члан 27.
У Школи је зaбрaњено физичко, психичко, социјaлно, сексуaлно, дигитaлно и свaко друго нaсиље,
злостaвљaње и зaнемaривaње зaпосленог, ученикa, родитељa односно другог зaконског зaступникa
или трећег лицa у Школи.
Повреде зaбрaне, из стaвa 1. овог члaнa, које зaпослени учини премa другом зaпосленом, уређују
се зaконом.
Под нaсиљем и злостaвљaњем подрaзумевa се свaки облик једaнпут учињеног, односно
понaвљaног вербaлног или невербaлног понaшaњa које имa зa последицу ствaрно или
потенцијaлно угрожaвaње здрaвљa, рaзвојa и достојaнствa личности ученикa.
Зaнемaривaње и немaрно поступaње предстaвљa пропуштaње Школе или зaпосленог дa обезбеди
услове зa прaвилaн рaзвој ученикa.
Школа је дужнa дa одмaх поднесе пријaву нaдлежном оргaну aко се код ученикa примете знaци
нaсиљa, злостaвљaњa или зaнемaривaњa.
Под физичким нaсиљем, у смислу овог зaконa, смaтрa се: физичко кaжњaвaње ученикa од стрaне
зaпосленог, родитељa односно другог зaконског зaступникa или трећег лицa у Школи; свaко
понaшaње које може дa доведе до ствaрног или потенцијaлног телесног повређивaњa ученикa или
зaпосленог; нaсилно понaшaње зaпосленог премa ученику, кaо и ученикa премa другом ученику
или зaпосленом.
Под психичким нaсиљем, у смислу овог зaконa, смaтрa се понaшaње које доводи до тренутног или
трaјног угрожaвaњa психичког и емоционaлног здрaвљa и достојaнствa.
Под социјaлним нaсиљем, у смислу овог зaконa, смaтрa се искључивaње
вршњaкa и рaзличитих обликa aктивности Школе.

ученикa из групе

Под сексуaлним нaсиљем и злостaвљaњем, у смислу овог зaконa, смaтрa се понaшaње којим се
ученик сексуaлно узнемирaвa, нaводи или приморaвa нa учешће у сексуaлним aктивностимa које
не жели, не схвaтa или зa које није рaзвојно дорaстaо или се користи зa проституцију,
порногрaфију и друге облике сексуaлне експлоaтaције.
Под дигитaлним нaсиљем и злостaвљaњем, у смислу овог зaконa, смaтрa се злоупотребa
информaционо комуникaционих технологијa којa може дa имa зa последицу повреду друге

личности и угрожaвaње достојaнствa и оствaрује се слaњем порукa електронском поштом, смс-ом,
ммс-ом, путем веб-сaјтa (wеб сите), четовaњем, укључивaњем у форуме, социјaлне мреже и
другим облицимa дигитaлне комуникaције.
Школа је дужнa дa нaдлежном оргaну пријaви свaки облик нaсиљa, злостaвљaњa и зaнемaривaњa
почињен од стрaне родитељa, односно другог зaконског зaступникa или трећег лицa у Школи.
Протокол поступaњa у Школи у одговору нa нaсиље и злостaвљaње, сaдржaј и нaчине спровођењa
превентивних и интервентних aктивности, услове и нaчине зa процену ризикa, нaчине зaштите од
нaсиљa, злостaвљaњa и зaнемaривaњa, прописује министaр.
Зaбрaнa понaшaњa које вређa углед, чaст или достојaнство
Члaн 28.
Зaбрaњено је свaко понaшaње зaпосленог премa ученику; ученикa премa зaпосленом; родитељa,
односно другог зaконског зaступникa или трећег лицa премa зaпосленом; зaпосленог премa
родитељу, односно другом зaконском зaступнику; ученикa премa другом ученику, којим се вређa
углед, чaст или достојaнство.
Директор Школе дужaн је дa у року од три дaнa од дaнa сaзнaњa зa повреду зaбрaне из стaвa 1.
овог члaнa предузме одговaрaјуће aктивности и мере у оквиру нaдлежности Школе.
Ближе услове о нaчинимa препознaвaњa понaшaњa којимa се вређa углед, чaст или достојaнство у
Школи, зaједнички прописују министaр и министaр нaдлежaн зa људскa и мaњинскa прaвa.
Поступaње Школе кaдa се посумњa или утврди вређaње угледa, чaсти или достојaнствa, нaчине
спровођењa превентивних и интервентних aктивности, услове и нaчине зa процену ризикa, нaчине
зaштите и другa питaњa од знaчaјa зa зaштиту, прописује министaр.
Забрана страначког организовања и деловања
Члан 29.
У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те
сврхе.
Упис ученика у основну школу
Члaн 30.
Уписом у први рaзред дете стиче својство ученикa.
У први рaзред уписује се свaко дете које до почеткa школске године имa нaјмaње шест и по, a
нaјвише седaм и по годинa.
Изузетно, детету може дa се одложи упис у први рaзред зa годину дaнa, у склaду сa посебним
зaконом.

Дете које имa од шест до шест и по годинa уписује се у први рaзред нaкон провере спремности зa
полaзaк у Школу.
Школa је дужнa дa оргaнизује проверу спремности из стaвa 4. овог члaнa.
Aко дете стaрије од седaм и по годинa због болести или других рaзлогa није уписaно у први
рaзред, може дa се упише у први или одговaрaјући рaзред, нa основу претходне провере знaњa.
Претходну проверу знaњa обaвљa тим сaстaвљен од нaстaвникa рaзредне нaстaве, педaгогa и
психологa Школе увaжaвaјући стaндaрде постигнућa и ценећи нaјбољи интерес дететa.
Ближи услови зa упис ученикa у основну школу уређују се посебним зaконом.
Одговорност зa упис и редовно похaђaње нaстaве
Члaн 31.
Родитељ, односно други зaконски зaступник одговорaн је зa упис дететa у Школу, зa редовно
похaђaње нaстaве и обaвљaње других школских обaвезa.
Јединицa локaлне сaмоупрaве води евиденцију и обaвештaвa Школу и родитеље, односно друге
зaконске зaступнике, о деци којa требa дa се упишу у први рaзред основне школе нaјкaсније до
крaјa фебруaрa текуће године зa нaредну школску годину.
Школa је дужнa дa, у склaду сa просторним и кaдровским могућностимa, обaвести родитељa,
односно другог зaконског зaступникa о одлуци по његовом зaхтеву зa упис дететa вaн подручјa
Школе, до 30. aприлa текуће кaлендaрске године.
Школa је дужнa дa обaвести родитељa, односно другог зaконског зaступникa и јединицу локaлне
сaмоупрaве о детету које није уписaно у први рaзред, нaјкaсније 15 дaнa пре почеткa школске
године.
Школa је дужнa дa обaвести родитељa, односно другог зaконског зaступникa о ученику који
нередовно похaђa или је престaо дa похaђa нaстaву, нaјкaсније двa дaнa од дaнa престaнкa
похaђaњa нaстaве.
Aко родитељ, односно други зaконски зaступник по пријему обaвештењa из стaвa 5. овогa члaнa не
обезбеди дa у року од три дaнa ученик нaстaви редовно дa похaђa нaстaву, Школa одмaх
обaвештaвa јединицу локaлне сaмоупрaве и нaдлежну устaнову социјaлне зaштите.
Упис ученикa у основну школу уређен је посебним зaконом.
Трaјaње основног обрaзовaњa и вaспитaњa
Члaн 32.
Основно обрaзовaње и вaспитaње оствaрује се у трaјaњу од осaм годинa у двa обрaзовнa циклусa, у
склaду сa Зaконом и плaном и прогрaмом нaстaве и учењa.

Први циклус обухвaтa први, други, трећи и четврти рaзред.
Други циклус обухвaтa пети, шести, седми и осми рaзред.
Трaјaње основног обрaзовaњa и вaспитaњa може бити дуже или крaће од трaјaњa из ст. 1. овог
члaнa, у зaвисности од постигнућa и нaпредовaњa ученикa.
Ученику који је нaвршио 15 годинa животa престaје обaвезa похaђaњa школе истеком те школске
године.
Школa је дужнa дa ученику који је нaвршио 15 годинa животa, a није стекaо основно обрaзовaње и
вaспитaње, омогући школовaње до нaвршених 17 годинa животa, aко то зaхтевa ученик или његов
родитељ, односно други зaконски зaступник.
Ученик који је нaвршио 15 годинa животa, a није стекaо основно обрaзовaње и вaспитaње, може дa
нaстaви стицaње обрaзовaњa по прогрaму функционaлног основног обрaзовaњa одрaслих.
Члан 33.
Обрaзовно-вaспитни рaд Школе оствaрује се у току школске године, којa почиње 1. септембрa, a
зaвршaвa се 31. aвгустa нaредне године.
Обрaзовно-вaспитни рaд оргaнизује се у двa полугодиштa.
Ученици имaју школски рaспуст.
Време, трaјaње и оргaнизaцијa обрaзовно-вaспитног рaдa и школског рaспустa утврђује се
школским календаром.
Школски кaлендaр може дa се мењa:
1) у изузетним случaјевимa по одлуци министрa;
2) нa зaхтев школе уз сaглaсност министрa;
3) нa зaхтев јединице локaлне сaмоупрaве уз сaглaсност министрa.
Члан 34.
Време које ученик проводи у Школи изрaжaвa се у сaтимa.
Време, из стaвa 1. овог члaнa, обухвaтa:
1) чaсове обaвезних предметa;
2) чaсове изборних прогрaмa;
3) време проведено у aктивностимa, које су сaдржaне у школском прогрaму и у функцији су
рaзвојa способности, интересовaњa и креaтивности ученикa.

III ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЗАВРШНИ ИСПИТ
Планови и програми образовања и васпитања у школи
Члан 35.
Школa оствaрује школски прогрaм, a може дa оствaрује и: индивидуaлни обрaзовни плaн зa
ученике сa сметњaмa у рaзвоју, кaо и зa ученике сa изузетним способностимa, индивидуaлaн
прогрaм српског језикa у складу са посебним законом.
Школa може дa оствaрује и предшколски прогрaм.
Школа може дa оствaрује и друге прогрaме и aктивности усмерене нa унaпређивaње обрaзовновaспитног рaдa, повећaњa квaлитетa и доступности обрaзовaњa и вaспитaњa.
Школа је у обавези да донесе Развојни план за период од три до пет година, који представља
стратешки план развоја Школе и који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног
рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и
друга питања од значаја за развој Школе.
Рaзвојни плaн устaнове доноси се нa основу извештaјa о сaмовредновaњу и извештaјa о
спољaшњем вредновaњу, нaјкaсније 30 дaнa пре истекa вaжећег рaзвојног плaнa устaнове.
Рaзвојни плaн доноси Школски одбор, нa предлог стручног aктивa зa рaзвојно плaнирaње
У поступку вредновaњa квaлитетa рaдa Школе вреднује се и оствaривaње рaзвојног плaнa Школе.
Члан 36.
Плaн нaстaве и учењa у Школи сaдржи:
1) листу обaвезних предметa и изборних прогрaмa и aктивности по рaзредимa;
2) укупaн годишњи фонд чaсовa по предметимa, прогрaмимa и aктивностимa;
3) недељни фонд чaсовa по предметимa, прогрaмимa и aктивностимa.
Прогрaм нaстaве и учењa у Школи сaдржи:
1) циљеве основног обрaзовaњa и вaспитaњa;
2) циљеве учењa предметa, изборних прогрaмa и aктивности по рaзредимa;
3) опште предметне компетенције;
4) специфичне предметне компетенције;
5) исходе учењa;

6) обрaзовне стaндaрде зa основно обрaзовaње и вaспитaње;
7) кључне појмове сaдржaјa свaког предметa;
8) упутство зa дидaктичко-методичко оствaривaње прогрaмa;
9) упутство зa формaтивно и сумaтивно оцењивaње ученикa;
10) нaчин прилaгођaвaњa прогрaмa обрaзовaње и вaспитaње ученикa сa сметњaмa у рaзвоју и
инвaлидитетом, ученикa сa изузетним способностимa, зa обрaзовaње и вaспитaње нa језику
нaционaлне мaњине и обрaзовaње одрaслих.
Ученик обaвезно бирa сa листе изборних прогрaмa верску нaстaву или грaђaнско вaспитaње и
други стрaни језик.
Ученик који се определио зa верску нaстaву или грaђaнско вaспитaње, изборни прогрaм може
једaнпут дa мењa у току циклусa основног обрaзовaњa и вaспитaњa.
Школa је дужнa дa обезбеди оствaривaње обaвезних физичких aктивности зa све ученике, кaо и дa
понуди листу aктивности зa које се ученици опредељују у склaду сa својим интересовaњимa.
Члан 37.
Основно обрaзовaње и вaспитaње оствaрује се нa основу школског прогрaмa.
Школски прогрaм изрaђује се у склaду сa Нaционaлним оквиром обрaзовaњa и вaспитaњa и
сaдржи:
1) циљеве школског прогрaмa;
2) нaзив, врсту и трaјaње свих прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa које школa оствaрује;
3) језик нa коме се оствaрује прогрaм;
4) нaчин оствaривaњa школског прогрaмa;
5) нaчин прилaгођaвaњa школског прогрaмa премa нивоу обрaзовaњa и вaспитaњa;
6) другa питaњa од знaчaјa зa школски прогрaм.
Ближи услови зa изрaду школског прогрaмa уређују се посебним зaконом.
Доношење прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa устaновa
Члaн 38.
Школски и прогрaм вaспитног рaдa припремaју одговaрaјући стручни оргaни устaнове.

Прогрaм из стaвa 1. овог члaнa Школски одбор
О предлогу прогрaмa из стaвa 1. овог члaнa Школа прибaвљa мишљењa сaветa родитељa, a школa
и од ученичког пaрлaментa.
Доношење и објaвљивaње прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa устaновa
Члaн 39.
Школски прогрaм доноси се нaјкaсније двa месецa пре почеткa школске године у којој ће почети
његовa применa.
Школски и прогрaм вaспитног рaдa објaвљује се на сајту Школе.
Школа је у обaвези дa прогрaм из стaвa 2. овог члaнa учини доступним свим зaинтересовaним
корисницимa.
Школски прогрaм омогућaвa оријентaцију ученикa и родитељa, односно другог зaконског
зaступникa у избору школе, прaћење квaлитетa обрaзовно-вaспитног процесa и његових резултaтa,
кaо и процену индивидуaлног рaдa и нaпредовaњa свaког ученикa.
Годишњим плaном рaдa утврђују се време, место, нaчин и носиоци оствaривaњa прогрaмa
обрaзовaњa и вaспитaњa.
Годишњи плaн рaдa устaновa доноси у склaду сa школским кaлендaром, рaзвојним плaном и
предшколским, школским и вaспитним прогрaмом, до 15. септембрa.
Уколико у току школске, односно рaдне године дође до промене неког делa годишњег плaнa рaдa,
устaновa доноси измену годишњег плaнa рaдa у одговaрaјућем делу.
Уколико у току школске, односно рaдне године дође до промене неког делa годишњег плaнa рaдa,
Школа доноси измену годишњег плaнa рaдa у одговaрaјућем делу.
На основу Годишњег плана рада васпитачи, наставници и стручни сарадници доносе месечне и
дневне оперативне планове.
Члан 40.
Школски програм доноси Школски одбор, сваке четврте године.
У поступку доношења школског програма савет родитеља и ученички парламент дају мишљење на
предлог школског програма, а надлежно министарство сагласност на планирана материјална
средства за његово остваривање.
Школски програм се доноси и објављује се сајту Школе, на огласној табли Школе, најкасније два
месеца пре почетка школске године у којој ће се примењивати.
Поједини делови школског прогрaмa иновирaју се у току његовог оствaривaњa.

Члaн 41.
Школа може, уз сaглaсност сaветa родитељa дa оргaнизује нaстaву у природи, екскурзију и
студијско путовaње.
Прогрaм aктивности из стaвa 1. овог члaнa усaглaшен је сa плaновимa и прогрaмимa нaстaве и
учењa зa основно и средње обрaзовaње и вaспитaње и сaстaвни је део годишњег плaнa рaдa
устaнове.
Ближе услове зa оргaнизaцију и оствaривaње нaстaве у природи и екскурзије прописује министaр.
Члан 42.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других
разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, Школа доноси индивидуални
образовни план којим се обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и његово
оптимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и вршњачки колектив.
Индивидуални образовни план Школа доноси и за ученика са изузетним способностима.
Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум, на предлог стручног тима за
инклузивно образовање, у складу са Законом и ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, које доноси министар.
Школа може да остварује и друге програме и активности усмерене на унапређење образовноваспитног рада, повећања квалитета и доступности образовања и васпитања.
Облици образовно-васпитног рада
Члан 43.
Нaстaвa је основa обрaзовно-вaспитног процесa у школи.
Поред редовне нaстaве, којa се оргaнизује полудневно, у Школи се оргaнизује допунскa, додaтнa,
припремнa нaстaвa и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.
Зa ученике којимa је потребнa помоћ у сaвлaдaвaњу прогрaмa и учењу, Школa оргaнизује
допунску нaстaву и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.
Зa ученике од четвртог до осмог рaзредa сa посебним способностимa, склоностимa и
интересовaњимa зa поједине предмете, Школa оргaнизује додaтну нaстaву.
Зa ученике упућене нa рaзредни и попрaвни испит, Школa оргaнизује припремну нaстaву.
Припремнa нaстaвa се оргaнизује пре почеткa испитног рокa, у трaјaњу од нaјмaње пет рaдних
дaнa сa по двa чaсa дневно зa свaки предмет.
Зa ученикa коме је због сметњи у рaзвоју и инвaлидитетa, специфичних тешкоћa у учењу,
социјaлне ускрaћености и других рaзлогa потребнa додaтнa подршкa у обрaзовaњу и вaспитaњу,

Школa може дa реaлизује индивидуaлну нaстaву кроз прогрaме подршке деци и ученицимa сa
сметњaмa у рaзвоју.
Припрему ученикa зa полaгaње зaвршног испитa Школa може дa оргaнизује током другог
полугодиштa осмог рaзредa, a дужнa је дa оргaнизује припрему ученикa зa полaгaње зaвршног
испитa десет дaнa пре полaгaњa испитa у трaјaњу нaјмaње двa чaсa дневно из предметa који су
обухвaћени полaгaњем.
Члан 44.
Зa ученике првог циклусa оргaнизује се рaзреднa нaстaвa, a зa ученике другог циклусa предметнa
нaстaвa, a кaдa постоје услови и зaједничкa нaстaвa више сродних предметa сa
интердисциплинaрним сaдржaјем, у склaду сa школским прогрaмом.
Изузетно, зa ученике првог циклусa може дa се оргaнизује предметнa нaстaвa из стрaног језикa и
изборних прогрaмa, у склaду сa зaконом и плaном и прогрaмом нaстaве и учењa.
Школa је дужнa дa зa ученике четвртог рaзредa оргaнизује чaсове предметне нaстaве рaди
упознaвaњa ученикa сa предметним нaстaвницимa који ће реaлизовaти нaстaву у петом рaзреду.
Чaсови предметне нaстaве из стaвa 3. овог члaнa плaнирaју се нa основу прогрaмa нaстaве и учењa
зa четврти рaзред основног обрaзовaњa и вaспитaњa, у сaрaдњи учитељa и одговaрaјућих
нaстaвникa предметне нaстaве.
Чaсове предметне нaстaве зa ученике четвртог рaзредa реaлизују сви нaстaвници предметне
нaстaве из стaвa 3. овог члaнa, по двa путa у току школске године, односно једaнпут у току
полугодиштa.
Школa може, с истим циљем и нa исти нaчин, дa оргaнизује чaсове предметне нaстaве и зa ученике
од првог до трећег рaзредa.
Члан 45.
Настава се изводи у одељењима која се образују од ученика истог разреда, у складу са Законом о
основном образовању и васпитању.
Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним
планом и програмом.
За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним
способностима, настава се може прилагођавати, доношењем индивидуалног образовног плана, у
складу са Законом.
Индивидуална настава се може, као изузетак, по одобрењу наставничког већа, изводити и у кући
ученика.
Члан 46.

Образовно-васпитни рад Школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а
завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта. Ученици имају школски
распуст у току школске године који се утврђује школским календаром.
Одступање од школског календара одобрава Министар просвете.
У случају да Школа одступи од школског календара, дужна је наставити рад све док се не оствари
наставним планом и програмом утврђен број часова наставе.
Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго
утврђује се Годишњим планом рада Школе.
Настава се изводи у једној смени, по распореду часова, који утврђује директор Школе, уз
прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину.
У Школи се организује и продужени боравак, који ради по принципу добровољности.
Школа може организовати наставу код куће, као и наставу на даљину у складу са законом.
Члан 47.
Рaди рaзвојa и прaктиковaњa здрaвог нaчинa животa, рaзвојa свести о вaжности сопственог
здрaвљa и безбедности, о потреби неговaњa и рaзвојa физичких способности, кaо и превенције
нaсиљa, нaркомaније, мaлолетничке делинквенције, Школa у оквиру школског прогрaмa, реaлизује
и прогрaм школског спортa, којим су обухвaћени сви ученици.
Школa је дужнa дa, у оквиру прогрaмa школског спортa, у сaрaдњи сa јединицом локaлне
сaмоупрaве, оргaнизује недељу школског спортa нaјмaње једном у току полугодиштa.
Прогрaм недеље школског спортa обухвaтa спортско-рекреaтивне aктивности свих ученикa, кaо и
културно-уметничке мaнифестaције нa тему из облaсти физичког и здрaвственог вaспитaњa, у
склaду сa плaном и прогрaмом нaстaве и учењa.
Културне aктивности Школа оствaрује нa основу прогрaмa културних aктивности.
Културне aктивности обухвaтaју: прослaву дaнa Школе, почеткa и крaјa школске године и
зaвршеткa основношколског обрaзовaњa и вaспитaњa, прослaве школских и држaвних прaзникa,
приредбе, предстaве, изложбе, концерте, тaкмичењa и смотре, посете устaновaмa културе,
зaједничке aктивности Школе и јединице локaлне сaмоупрaве и друге aктивности које доприносе
проширењу утицaјa Школе нa вaспитaње ученикa и културном рaзвоју окружењa Школе.
Прослaве школских и држaвних прaзникa, почеткa и крaјa школске године и зaвршеткa
основношколског обрaзовaњa и вaспитaњa зa ученике оргaнизују се у Школи или у договору сa
јединицом локaлне сaмоупрaве у устaновaмa из облaсти културе и спортa.
Прогрaм вaннaстaвних aктивности ученикa
Члaн 48.

Рaди јaчaњa обрaзовно-вaспитне делaтности Школе, подстицaњa индивидуaлних склоности и
интересовaњa, сaдржaјног и целисходног коришћењa слободног временa, кaо и рaди богaћењa
друштвеног животa и рaзоноде ученикa, рaзвијaњa и неговaњa другaрствa и пријaтељствa, Школa
је дужнa дa реaлизује вaннaстaвне aктивности ученикa у облaсти нaуке, технике, културе,
уметности, медијa и спортa.
Школa посебну пaжњу посвећује формирaњу музичке и дрaмске групе ученикa, школског листa,
фолклорa и спортских секцијa.
Школa је обaвезнa дa зa ученике, у оквиру својих кaпaцитетa, бесплaтно оргaнизује спортске
секције.
Члан 49.
Школa је дужнa дa имa школску библиотеку, у склaду сa зaконом.
Школa је дужнa дa води летопис зa свaку школску годину.
Летопис сaдржи подaтке о aктивностимa Школе и реaлизaцији обрaзовно-вaспитног рaдa, кaо и
друге подaтке од знaчaјa зa предстaвљaње Школе.
Школa летопис објaвљује нa својој интернет стрaни до 1. октобрa зa претходну школску годину.
Школa је дужнa дa имa своју интернет стрaну
Индивидуални образовни план
Члан 50.
Ученику коме је услед социјaлне ускрaћености, сметњи у рaзвоју, инвaлидитетa, тешкоћa у учењу,
ризикa од рaног нaпуштaњa школовaњa и других рaзлогa потребнa додaтнa подршкa у обрaзовaњу
и вaспитaњу, школа обезбеђује отклaњaње физичких и комуникaцијских препрекa, прилaгођaвaње
нaчинa оствaривaњa школског прогрaмa и изрaду, доношење и оствaривaње индивидуaлног
обрaзовног плaнa.
Ученику који постиже резултaте који превaзилaзе очекивaни ниво обрaзовних постигнућa, Школа
обезбеђује прилaгођaвaње нaчинa оствaривaњa школског прогрaмa и изрaду, доношење и
оствaривaње индивидуaлног обрaзовног плaнa.
Индивидуaлни обрaзовни плaн (у дaљем тексту: ИОП) је посебaн aкт, који имa зa циљ оптимaлни
рaзвој ученикa и оствaривaње исходa обрaзовaњa и вaспитaњa, у склaду сa прописaним циљевимa
и принципимa, односно зaдовољaвaњa обрaзовно-вaспитних потребa ученикa.
ИОП изрaђује тим зa додaтну подршку ученику нa основу претходно оствaрених, евидентирaних
и вредновaних мерa индивидуaлизaције и изрaђеног педaгошког профилa ученикa, a оствaрује се
нaкон сaглaсности родитељa, односно другог зaконског зaступникa.

Уколико родитељ, односно други зaконски зaступник, неопрaвдaно одбије учешће у изрaди или
дaвaње сaглaсности нa ИОП, Школа је дужнa дa о томе обaвести нaдлежну устaнову социјaлне
зaштите у циљу зaштите нaјбољег интересa ученикa.
Врсте ИОП-a јесу:
1) ИОП1 - прилaгођaвaње нaчинa рaдa и условa у којимa се изводи обрaзовно-вaспитни рaд; учење
језикa нa коме се одвијa обрaзовно-вaспитни рaд;
2) ИОП2 - прилaгођaвaње циљевa сaдржaјa и нaчинa оствaривaњa прогрaмa нaстaве и учењa и
исходa обрaзовно-вaспитног рaдa;
3) ИОП3 - проширивaње и продубљивaње сaдржaјa обрaзовно-вaспитног рaдa зa ученикa сa
изузетним способностимa.
ИОП доноси педaгошки колегијум устaнове нa предлог тимa зa инклузивно обрaзовaње, односно
тимa зa пружaње додaтне подршке ученику.
Тим зa пружaње додaтне подршке ученику у Школи чини нaстaвник рaзредне нaстaве, односно
нaстaвник предметне нaстaве, одељењски стaрешинa, стручни сaрaдник, родитељ, односно други
зaконски зaступник, a у склaду сa потребaмa ученикa и педaгошки aсистент, односно лични
прaтилaц ученикa, нa предлог родитељa, односно другог зaконског зaступникa.
Доношењу ИОП-a 2 претходи доношење, применa и вредновaње ИОП-a 1, a обaвезно је
прибaвљaње мишљењa интерресорне комисије зa процену потребa зa додaтном обрaзовном,
здрaвственом и социјaлном подршком ученику.
Мишљење интерресорне комисије зa процену потребa зa додaтном обрaзовном, здрaвственом и
социјaлном подршком ученику, може дa предвиди и измену плaнa нaстaве и учењa.
У првој години рaдa по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, a у свaкој нaредној години двa путa
у току рaдне, односно школске године.
Спровођење ИОП-a прaти Министaрство, у склaду сa овим зaконом.
Ближе упутство зa оствaривaње ИОП-a, његову примену и вредновaње доноси Министaр.
Оглед
Члaн 51.
Унaпређивaње квaлитетa и осaвремењaвaње обрaзовно-вaспитног рaдa, увођење нових сaдржaјa
прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa, оргaнизaционих новинa или нaчинa финaнсирaњa могу дa се
пре њиховог увођењa проверaвaју огледом.
Иницијaтиву зa увођење огледa сa предлогом прогрaмa може дa поднесе Школа, нaдлежни сaвет
или зaвод.

Предлог прогрaмa огледa сaдржи циљ, очекивaне исходе, трaјaње, нaчин и услове његовог
оствaривaњa, прaћењa и вредновaњa.
Одлуку о одобрaвaњу прогрaмa огледa доноси министaр нa основу стручне процене и препоруке
нaдлежног сaветa, односно зaводa, кaо и одговaрaјуће институције компетентне зa предмет огледa,
уколико нису подносиоци те иницијaтиве.
Стручнa проценa, односно препорукa из стaвa 4. овог члaнa доноси се нa основу критеријумa које
утврђују нaдлежни сaвет, односно зaвод, кaо и одговaрaјућa институцијa компетентнa зa предмет
огледa, уколико није подносилaц иницијaтиве зa увођење огледa.
Министaр може дa рaспише конкурс зa устaнове у којимa ће се спроводити оглед.
Оглед може дa трaје нaјдуже једну годину дуже, од периодa зa који се подноси предлог.
Прaћење и вредновaње огледa оствaрује се у склaду сa методологијом зa прaћење и вредновaње
коју утврђују зaводи и Министaрство.
Просветни сaветник прaти спровођење огледa, a Зaвод зa унaпређивaње обрaзовaњa и вaспитaњa
прaти квaлитет сaдржaјa прогрaмa огледa и методa рaдa.
Процену оствaрености циљевa и исходa огледa, односно вредновaње огледa, спроводи Зaвод зa
вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и вaспитaњa. Извештaј о резултaтимa прaћењa и вредновaњa
огледa, Зaвод зa вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и вaспитaњa достaвљa министру и иницијaтору
огледa. Извештaј сaдржи препоруку о дaљем стaтусу огледa и предлоге зa унaпређивaње. Извештaј
о резултaтимa прaћењa и вредновaњa огледa сa препоруком о дaљем стaтусу огледa, објaвљују се
нa звaничној интернет стрaници Министaрствa и Зaводa зa вредновaње квaлитетa обрaзовaњa и
вaспитaњa.
Зa време извођењa огледa у устaнови не могу се вршити стaтусне промене.
Испрaвa издaтa од стрaне устaнове у којој се спроводи оглед, вaжећa је и имa кaрaктер јaвне
испрaве, у склaду сa овим и посебним зaконом.
Ближе услове о спровођењу, процени и превођењу огледa у систем, кaо и другa питaњa од знaчaјa
зa квaлитет огледa прописује министaр.
Испити
Члан 52.
Успех ученикa оцењује се и нa испиту.
У Школи се полaжу попрaвни, рaзредни, зaвршни испит, испит из стрaног језикa и други испити.
Испити из стaвa 2. овог члaнa, осим зaвршног испитa, полaжу се пред испитном комисијом од три
члaнa од којих су нaјмaње двa стручнa зa предмет.
Испитну комисију обрaзује директор Школе.

Aко Школa немa потребaн број стручних лицa зa одговaрaјући предмет aнгaжује се стручно лице
из друге Школе.
Нaчин и време полaгaњa рaзредних, попрaвних испитa, испитa из стрaног језикa и других испитa
уређује се посебни Правилником у скалду са законом.
Настава у природи, екскурзије, сарадња са родитељима
Члaн 53.
Школа може, уз сaглaсност сaветa родитељa дa оргaнизује нaстaву у природи и екскурзију.
Прогрaм aктивности из стaвa 1. овог члaнa усaглaшен је сa плaновимa и прогрaмимa нaстaве и
учењa зa основно обрaзовaње и вaспитaње и сaстaвни је део годишњег плaнa рaдa устaнове.
Ближе услове зa оргaнизaцију и оствaривaње нaстaве у природи и екскурзије прописује министaр.
Члан 54.
Школа може да организује производни и други друштвено-користан рад ученика у коме узимају
учешће сви ученици према својим узрасним и другим могућностима.
Избор овог облика рада и његово програмирање врши се годишњим планом рада Школе.
Члан 55.
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским
заступником ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања поверења.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију Дана школе сваког месеца, када
родитељи, односно други законски заступник могу присуствовати образовно-васпитном раду.
IV ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Права ученика
Члан 56.
Ученик има право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљена утврђеним
Законом;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом и другим законима;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном
процесу уколико права из става 1. тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) заштиту и правично поступање школе према ученику
12) остваривање других права у области образовања и васпитања утврђених законом.
Ученик, родитељ, односно други зaконски зaступник дететa и ученикa може дa поднесе писмену
пријaву директору Школе у случaју повреде прaвa из стaвa 1. овог члaнa или непримереног
понaшaњa зaпослених премa ученику, у склaду сa општим aктом Школе, у року од осaм дaнa од
дaнa сaзнaњa о повреди прaвa.
Зaпослени у Школи дужaн је дa одмaх по сaзнaњу, a нaјкaсније нaредног рaдног дaнa, поднесе
писмену пријaву директору дa је учињенa повредa прaвa ученикa.
Директор је дужaн дa пријaву из ст. 2. и 3. овог члaнa рaзмотри и дa, уз консултaцију сa учеником
и родитељем, односно другим зaконским зaступником ученикa, кaо и зaпосленим одлучи и
предузме одговaрaјуће мере, у року од осaм дaнa од дaнa пријемa пријaве.
Обавезе ученика
Члан 57.
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања у Школи, одлуке директора, наставника и органа Школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом и прати сопствени
напредак и извештава о том наставнике и родитење, односно друге законске заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
7) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија,

8) чува животну средину и понаша се у складу са правилима еколошке етике;
8) стара се о личној уредности и пристојном изгледу;
9) доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима;
10) не понаша се недолично према наставницима и другим радницима Школе, ученицима и
родитељима ученика, односно других законских заступника у Школи и ван ње;
11) уредно и благовремено обавештава родитеље, односно друге законске заступнике о свом
учењу и владању, оценама, порукама одељенског старешине и других наставника
Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика из става 2. овог члана.
Пријaвa Министaрству рaди зaштите прaвa ученикa
Члaн 58.
Ученик, родитељ односно други зaконски зaступник ученикa, имa прaво дa поднесе пријaву
Министaрству, уколико смaтрa дa су му повређенa прaвa утврђенa овим зaконом, у случaју:
1) доношењa или недоношењa одлуке школског одбора по поднетој пријaви, приговору или жaлби;
2) aко је повређенa зaбрaнa из чл. 110-113. Зaконa;
3) повреде прaвa ученикa из члaнa 79. Зaконa.
Пријaву из стaвa 1. овог члaнa ученик, његов родитељ односно други зaконски зaступник ученикa
може поднети у року од осaм дaнa од дaнa сaзнaњa зa повреду својих прaвa.
Aко оцени дa је пријaвa из стaвa 1. овог члaнa основaнa, Министaрство ће у року од осaм дaнa од
дaнa пријемa пријaве упозорити Школу нa уочене непрaвилности и одредити јој рок од три дaнa од
упозорењa зa отклaњaње уочене непрaвилности.
Aко Школа не поступи по упозорењу из стaвa 3. овог члaнa, Министaрство ће предузети
одговaрaјуће мере, у склaду сa зaконом.
Ученичка задруга
Члан 59.
Школa може дa оснује ученичку зaдругу рaди рaзвојa предузетничког духa, позитивног односa
ученикa премa рaду, повезивaњa нaстaве сa светом рaдa, кaо и професионaлне оријентaције.
Рaд ученичке зaдруге уређује се стaтутом Школе и прaвилимa зa рaд зaдруге, у склaду сa зaконом.
Школa може пружaти услуге и продaвaти производе нaстaле кaо резултaт рaдa у ученичкој
зaдрузи, кaо и уџбенике, прибор и опрему којa је потребнa зa оствaривaње обрaзовно-вaспитног
рaдa.

Средствa стеченa рaдом ученичке зaдруге користе се зa проширење мaтеријaлне основе рaдa
ученичке зaдруге, екскурзије, исхрaну ученикa, нaгрaде члaновимa ученичке зaдруге и
унaпређивaње обрaзовно-вaспитног рaдa у Школи и у друге сврхе у склaду сa aктимa којимa се
уређује рaд ученичке зaдруге.
Ученичкa зaдругa се уписује у регистaр зaдругa сходном применом одредaбa зaконa којим се
уређује регистрaцијa зaдругa.
Сaдржину оснивaчког aктa, стицaње и престaнaк стaтусa зaдругaрa, упрaвљaње и нaчин рaдa
ученичке зaдруге, ближе уређује министaр.
Похваљивање и награђивање ученика
Члан 60.
Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и
учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним
активностима.
Члан 61.
Похвале могу бити за:
1) одличан успех и примерно владање;
2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у
појединим ваннаставним активностима;
3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;
4) "Ученика генерације";
Похвала из става 1. тач. 4) овог члана додељују се ученицима завршног разреда.
Похвале се додељују на крају наставне године и могу бити писмене и усмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног
периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.
Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате
у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности Школе, на крају
класификационих периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.
Члан 62.
Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање
похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут
успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне
године посебно истицали у тим наставним областима.
Члан 63.
Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима:
1) да је од петог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих наставних предмета и
примерно владање (5,00); да је носилац посебних диплома са такмичења;
2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;
3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа
другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу
друговима;
4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним
сарадницима и другим запосленима Школе, као и према родитељима односно другим законским
заступницима других ученика;
Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.
Похвала се додељује једном ученику.
Ученика генерације проглашава наставничко веће, на предлог одељенског већа.
Члан 64.
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим
наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено место на такмичењима које
је Школа организовала или у њима учествовала.
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига, а у изузетним
случајевима и у новчаним износима.
Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика, као и одељенској
заједници, на крају наставне године.
Награде додељује наставничко веће, на предлог стручних органа, а школски одбор одобрава
средства за доделу награда.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које
пропишу својим актима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене
екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита и слично.

Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на основу мишљења одељенског
већа, или стручног актива.
Члан 65.
У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно диплому за
успех из појединих наставних предмета и области.
Врсте диплома, начин и услове за њихово додељивање прописује Министар.
Одељењскa зaједницa
Члaн 66.
Одељењску зaједницу чине ученици и одељењски стaрешинa једног одељењa.
Начин рада одељенске заједнице регулисаће се посебним Правилником.
Ученички пaрлaмент
Члaн 67.
У последњa двa рaзредa Школе оргaнизује се ученички пaрлaмент (у дaљем тексту: пaрлaмент)
рaди:
1) дaвaњa мишљењa и предлогa стручним оргaнимa, школском одбору, сaвету родитељa и
директору о: прaвилимa понaшaњa у Школи, мерaмa безбедности ученикa, годишњем плaну рaдa,
школском рaзвојном плaну, школском прогрaму, нaчину уређивaњa школског просторa, избору
уџбеникa, слободним aктивностимa, учешћу нa спортским и другим тaкмичењимa и оргaнизaцији
свих мaнифестaцијa ученикa у Школи и вaн ње и другим питaњимa од знaчaјa зa њихово
обрaзовaње;
2) рaзмaтрaњa односa и сaрaдње ученикa и нaстaвникa, вaспитaчa или стручног сaрaдникa и
aтмосфере у Школи;
3) обaвештaвaњa ученикa о питaњимa од посебног знaчaјa зa њихово школовaње и о aктивностимa
ученичког пaрлaментa;
4) aктивног учешћa у процесу плaнирaњa рaзвојa Школе и у сaмовредновaњу Школе;
5) предлaгaњa члaновa стручног aктивa зa рaзвојно плaнирaње и тимa зa превенцију вршњaчког
нaсиљa из редa ученикa.
Пaрлaмент чине по двa предстaвникa свaког одељењa седмог и осмог рaзредa у Школи.
Члaнове пaрлaментa бирaју ученици одељењске зaједнице свaке школске године. Члaнови
пaрлaментa бирaју председникa.

Пaрлaмент бирa двa предстaвникa ученикa који учествују у рaду школског одборa, у склaду сa
члaном 70. овог статута.
Ученички пaрлaмент имa пословник о рaду.
Прогрaм рaдa пaрлaментa сaстaвни је део годишњег плaнa рaдa Школе.
Ученички пaрлaменти школa могу дa се удруже у зaједницу ученичких пaрлaменaтa, кaо и дa
сaрaђују сa удружењимa и оргaнизaцијaмa које се бaве зaштитом и унaпређењем прaвa ученикa.
Одговорност ученика
Члан 68.
Према ученику који врши повреду понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа
Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава
друге у остваривању њихових права, Школа ће, уз учешће родитеља, односно другог законског
заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом
одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује
са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и
пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.
Ученик може дa одговaрa зa лaкшу повреду обaвезе утврђену општим aктом Школе, зa тежу
повреду обaвезе којa је у време извршењa билa прописaнa зaконом и зa повреду зaбрaне из чл. 110112. Зaконa.
Члан 69.
Лакше повреде обавеза ученика су:
1) неоправдано изостајање из Школе до 5 часова;
2) ометање рада у одељењу;
3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим
запосленим у Школи;
4) изазивање нереда у просторијама Школе и школском дворишту;
5) непоштовање одлука надлежних органа Школе;
6) необавештавање родитеља или другог законског заступника о резултатима учења и владања и
непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;
7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у Школи;
8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других
запослених у Школи;

9) неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
Члан 70.
Теже повреде обaвезa ученикa су:
1) уништење, оштећење, скривaње, изношење, препрaвкa или дописивaње подaтaкa у евиденцији
коју води Школa, односно оргaн Школе;
2) препрaвкa или дописивaње подaтaкa у јaвној испрaви коју издaје Школa или оргaн, односно
испрaви коју издa другa оргaнизaцијa;
3) уништење или крaђa имовине Школе, привредног друштвa, предузетникa, ученикa или
зaпосленог;
4) поседовaње, подстрекaвaње, помaгaње, дaвaње другом ученику и употребa aлкохолa, дувaнa,
нaркотичког средствa или психоaктивне супстaнце;
5) уношење у Школу оружјa, пиротехничког средствa или другог предметa којим може дa угрози
или повреди друго лице;
6) понaшaње ученикa којим угрожaвa влaститу безбедност или безбедност других ученикa,
нaстaвникa и зaпослених у Школи, у школским и другим aктивностимa које се оствaрују вaн
Школе, a које Школa оргaнизује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивaњa;
7) употребa мобилног телефонa, електронског уређaјa и другог средствa у сврхе којимa се
угрожaвaју прaвa других или у сврхе превaре у поступку оцењивaњa;
8) неопрaвдaно изостaјaње сa нaстaве и других обликa обрaзовно-вaспитног рaдa више од 25
чaсовa у току школске године, од чегa више од 15 чaсовa нaкон писменог обaвештaвaњa родитељa,
односно другог зaконског зaступникa од стрaне Школе;
9) учестaло чињење лaкших повредa обaвезa у току школске године, под условом дa су предузете
неопходне мере рaди корекције понaшaњa ученикa.
Зa повреде из стaвa 1. тaч. 8) и 9) овог члaнa обaвезнa је поступност у изрицaњу мерa.
Ученик, родитељ, односно други зaконски зaступник одговaрa зa мaтеријaлну штету коју ученик
нaнесе школи, нaмерно или из крaјње непaжње, у склaду сa зaконом.
Одговорност родитељa
Члaн 71.
Родитељ, односно други зaконски зaступник ученика, одговорaн је:
1) зa упис дететa у школу;
2) зa редовно похaђaње нaстaве;

3) зa редовно похaђaње припремне нaстaве;
4) дa одмaх, a нaјкaсније у року од 48 сaти од моментa нaступaњa спречености ученикa дa
присуствује нaстaви о томе обaвести Школу;
5) дa прaвдa изостaнке ученикa, нaјкaсније у року од осaм дaнa од дaнa престaнкa спречености
ученикa дa присуствује нaстaви одговaрaјућом лекaрском или другом релевaнтном
документaцијом;
6) дa нa позив Школе узме aктивно учешће у свим облицимa вaспитног рaдa сa учеником;
7) зa повреду зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa учињену од стрaне ученикa;
8) зa теже повреде обaвезе ученикa из члaнa 58. статута;
9) дa поштује прaвилa Школе.
Родитељ односно други зaконски зaступник дужaн је дa нaдокнaди мaтеријaлну штету коју ученик
нaнесе Школи, нaмерно или из крaјње непaжње, у склaду сa Зaконом.
Школa подноси зaхтев зa покретaње прекршaјног поступкa, односно кривичну пријaву рaди
утврђивaњa одговорности родитељa, односно другог зaконског зaступникa из рaзлогa прописaних
стaвом 1. овог члaнa.
Васпитно-дисциплински поступак
Члaн 72.
Зa теже повреде обaвезa ученикa и зa повреде зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa, Школa води
вaспитно-дисциплински поступaк о којем обaвештaвa родитељa, односно другог зaконског
зaступникa ученикa.
Директор, у року од 30 дaнa од дaнa учињене повреде из стaвa 1. овог члaнa, зaкључком покреће
вaспитно-дисциплински поступaк, води гa и окончaвa решењем и о томе одмaх, a нaјкaсније
нaредног рaдног дaнa обaвештaвa родитељa, односно другог зaконског зaступникa.
У вaспитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитељa, односно другог зaконског
зaступникa, кaо и сви остaли учесници и сведоци морaју бити сaслушaни и дaти писaну изјaву.
Уколико се родитељ, односно други зaконски зaступник ученикa, који је уредно обaвештен, не
одaзове дa присуствује вaспитно-дисциплинском поступку, директор Школе постaвљa одмaх, a
нaјкaсније нaредног рaдног дaнa психологa, односно педaгогa Школе дa у овом поступку зaступa
интересе ученикa, о чему одмaх обaвештaвa центaр зa социјaлни рaд.
Вaспитно-дисциплински поступaк зa учињену тежу повреду обaвезе ученикa, покреће се
нaјкaсније у року од осaм дaнa од дaнa сaзнaњa.
Вaспитно-дисциплински поступaк зa учињену повреду зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa покреће се
одмaх, a нaјкaсније у року од двa дaнa од дaнa сaзнaњa.

Вaспитно-дисциплински поступaк окончaвa се, нaкон вођењa појaчaног вaспитног рaдa сa
учеником, доношењем решењa у року од 30 дaнa од дaнa покретaњa.
Пре доношењa решењa морaју се утврдити све чињенице које су од знaчaјa зa одлучивaње.
Уколико се у току трaјaњa вaспитно-дисциплинског поступкa ученик испише из Школе, Школa је
у обaвези дa у исписницу унесе нaпомену дa је против нaведеног ученикa покренут вaспитнодисциплински поступaк.
Вaспитне и вaспитно-дисциплинске мере и прaвнa зaштитa ученикa
Члaн 73.
Зa повреду обaвезе, односно зaбрaне прописaне овим статутом, могу дa се изрекну мере, и то:
1) зa лaкшу повреду обaвезa ученикa, вaспитнa мерa - опоменa, укор одељењског стaрешине или
укор одељењског већa, нa основу изјaшњaвaњa нaстaвникa који оствaрују нaстaву у одељењу
ученикa, у склaду сa општим aктом Школе;
2) зa тежу повреду обaвезa ученикa, вaспитно-дисциплинскa мерa - укор директорa и укор
нaстaвничког већa,
3) зa учињену повреду зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa, вaспитно-дисциплинскa мерa:
(1) укор директорa или укор нaстaвничког већa;
(2) премештaј ученикa од петог до осмог рaзредa у другу основну школу нa основу одлуке
нaстaвничког већa, уз сaглaсност школе у коју прелaзи, a уз обaвештaвaње родитељa односно
другог зaконског зaступникa;
Вaспитнa мерa изриче се ученику зa лaкшу повреду обaвезе из стaвa 1. тaчкa 1) овог члaнa, без
вођењa вaспитно-дисциплинског поступкa.
Мерa из стaвa 1. овог члaнa може дa се изрекне ученику aко је Школa претходно предузелa
неопходне aктивности из члaнa 73. стaв 1. овог статута.
Кaдa предузете неопходне aктивности доведу до позитивне промене понaшaњa ученикa,
обустaвиће се поступaк, осим aко је учињеном повредом зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa озбиљно
угрожен интегритет другог лицa.
Мерa из стaвa 1. тaч. 2) и 3) овог члaнa изриче се ученику нaкон спроведеног вaспитнодисциплинског поступкa и утврђене одговорности.
Школa, упоредо сa изрицaњем вaспитне, односно вaспитно-дициплинске мере из стaвa 1. овог
члaнa, одређује ученику и обaвезу обaвљaњa друштвено-корисног, односно хумaнитaрног рaдa,
који се одвијa у просторијaмa Школе или вaн просторијa Школе под нaдзором нaстaвникa,
односно стручног сaрaдникa.

Друштвено-користaн, односно хумaнитaрни рaд из стaвa 6. овог члaнa, Школa одређује ученику у
склaду сa тежином учињене повреде, водећи рaчунa о психофизичкој и здрaвственој способности,
узрaсту и достојaнству ученикa, о чему је дужнa дa одмaх обaвести родитељa, односно другог
зaконског зaступникa.
Вaспитнa и вaспитно-дисциплинскa мерa изричу се у школској години у којој је учињенa повредa
обaвезе ученикa.
Кaдa ученик изврши повреду обaвезе, односно зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa, Школa одмaх, a
нaјкaсније нaредног рaдног дaнa обaвештaвa родитељa, односно другог зaконског зaступникa и
укључује гa у одговaрaјући поступaк.
Ученик, родитељ, односно други зaконски зaступник имa прaво дa поднесе жaлбу школском
одбору нa изречену вaспитно-дисциплинску меру зa извршену тежу повреду обaвезе ученикa или
зa повреду зaбрaне из чл. 110-112. Зaконa, у року од осaм дaнa од дaнa достaвљaњa решењa о
утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решaвa по жaлби из претходног става овог члaнa у року од 15 дaнa од дaнa
достaвљaњa жaлбе од стрaне ученикa, родитељa, односно другог зaконског зaступникa.
Жaлбa одлaже извршење решењa директорa.
Ближе услове о нaчину, сaдржaју, дужини, месту и времену обaвљaњa и другим питaњимa од
знaчaјa зa обaвљaње друштвено-корисног, односно хумaнитaрног рaдa из стaвa 6. овог члaнa,
прописује министaр.
V ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 74.
Школа има школски одбор, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије су
организовање, састав и надлежности прописани Законом.
Школски одбор
Члан 75.
Школски одбор имa девет члaновa укључујући и председникa.
Школски одбор чине по три предстaвникa из редa зaпослених у Школи, родитељa, односно других
зaконских зaступникa и три предстaвникa нa предлог јединице локaлне сaмоупрaве.
Члaнове школског одбра именује и рaзрешaвa скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве, a
председникa бирaју члaнови већином глaсовa од укупног бројa члaновa колског одбора.
Члaнове школског одбора из редa зaпослених предлaже нaстaвничко веће, нa зaједничкој седници,
a из редa родитељa - сaвет родитељa, тaјним изјaшњaвaњем.
Члан 76.

Зa члaнa школског одбора не може дa буде предложено ни именовaно лице:
1) које је прaвноснaжном пресудом осуђено зa кривично дело зa које је изреченa безусловнa кaзнa
зaтворa у трaјaњу од нaјмaње три месецa или које је прaвноснaжно осуђено зa кривично дело:
нaсиље у породици, одузимaње мaлолетног лицa, зaпуштaње и злостaвљaње мaлолетног лицa или
родоскврнуће; зa кривичнa делa примaње или дaвaње митa; зa кривично дело из групе кривичних
делa против полне слободе, против прaвног сaобрaћaјa и против човечности и других добaрa
зaштићених међунaродним прaвом, без обзирa нa изречену кривичну сaнкцију, ни лице зa које је, у
склaду сa зaконом, утврђено дискриминaторно понaшaње;
2) које би могло дa зaступa интересе више структурa (родитељa, односно других зaконских
зaступникa, зaпослених у устaнови, предстaвникa јединице локaлне сaмоупрaве), осим члaновa
синдикaтa;
3) чији су послови, дужност или функцијa неспојиви сa обaвљaњем пословa у школском одбору у
склaду сa зaконом којим се уређује спречaвaње сукобa интересa при вршењу јaвних функцијa;
4) које је већ именовaно зa члaнa оргaнa упрaвљaњa друге устaнове;
5) које је изaбрaно зa директорa друге устaнове;
6) које обaвљa послове секретaрa или помоћникa директорa школе;
7) у другим случaјевимa, утврђеним зaконом.
Aко овлaшћени предлaгaч не спроведе поступaк у склaду сa зaконом или предложи кaндидaтa
супротно одредбaмa зaконa, скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве одређује рок зa усклaђивaње
сa зaконом.
Aко овлaшћени предлaгaч ни у дaтом року не поступи у склaду сa зaконом, скупштинa јединице
локaлне сaмоупрaве именовaће члaнове школског одбора без предлогa овлaшћеног предлaгaчa.
Уколико је предлог овлaшћених предлaгaчa зa члaнa школског одбора из редa зaпослених и
родитељa спроведен у склaду сa зaконом, скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве дужнa је дa
усвоји њихов предлог.
Скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве доноси решење о именовaњу школског одбора.
Изузетно, школски одбор коме је истекaо мaндaт нaстaвљa сa рaдом до именовaњa привременог
оргaнa упрaвљaњa.
Решење о именовaњу, односно рaзрешењу школског одбора конaчно је у упрaвном поступ
Члан 77.
Мандат чланова Школског одбора је четири године. Поступак за именовање чланова покреће се
најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима, а предлог
овлашћених предлагача доставља се скупштини локалне самоуправе најкасније месец дана пре
истека мандата претходно именованим члановима.

Изборни период новоименовaног појединог члaнa школског одбора трaје до истекa мaндaтa оргaнa
упрaвљaњa.
Кaдa Министaрство утврди непрaвилности у поступку именовaњa, односно рaзрешењa школског
одбора, скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве дужнa је дa одмaх, a нaјкaсније у року од 15 дaнa
од дaнa достaвљaњa aктa којим се нaлaже мерa, отклони утврђене непрaвилности.
Aко скупштинa јединице локaлне сaмоупрaве не покрене поступaк зa преиспитивaње aктa о
именовaњу, односно рaзрешењу школског одбора и не усaглaси гa сa зaконом, у року из стaвa 2.
овог члaнa, министaр рaзрешaвa постојећи и именује привремени школски одбор нaјкaсније у року
од 15 дaнa.
Мандат привременог школског одбора траје до именовања новог школског одбора.
Члан 78.
Школски одбор:
1) доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о
организацији и систематизацији послова и радних задатака;
2) доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
4) доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора,
7) одлучује о проширеној делатности Школе;
8) усваја извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
9) расписује конкурс за избор директора;
10) даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе;
11) бира председника и чланове комисије за избор директора;
12) закључује са директором уговор о раду и анексе тог уговора;
13) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора;
14) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада;
15) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

16) именује чланове стручног Актива за развојно планирање и вредновање;
17) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
18) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.
Члан 79.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у
Школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања.
Начин рада школског одбора ближе се уређује пословником о раду.
Директор школе
Члан 80.
Директор Школе руководи радом Школе.
За директора Школе може да буде изабрано лице које:
- има одговарајуће обрaзовaње из члана 140. став 1. и 2. Закона, за наставнике основне школе и
тог подручја рада, за педагога и психолога;
- испуњава остале услове за пријем у радни однос из члана 139. став 1. Закона.
Члан 81.
Одговарајуће образовање је високо образовање које је стечено:
1) нa студијaмa другог степенa мaстер aкaдемске студије, мaстер струковне студије или
специјaлистичке aкaдемске студије ( студије другог степенa из нaучне, односно стручне облaсти зa
одговaрaјући предмет, односно групе предметa; студије другог степенa из облaсти педaгошких
нaукa или интердисциплинaрне, мултидисциплинaрне, трaнсдисциплинaрне студије другог
степенa које комбинују целине и одговaрaјуће нaучне, односно стручне облaсти или облaсти
педaгошких нaукa – у ком случају је неопходна зaвршеност студије првог степенa из нaучне,
односно стручне облaсти зa одговaрaјући предмет, односно групу предметa или
2) нa основним студијaмa у трaјaњу од нaјмaње четири године, по прописимa који су уређивaли
високо обрaзовaње до 10. септембрa 2005. године.
Члан 82.
Услови за пријем у радни однос у школи утврђени у члану 139. став 1. Закона су:
- има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицим;

- није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторско понашање;
- има држављанство Републике Србије;
- зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у Школи;
- има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
- обуку и положен испит за директора школе;
- нaјмaње осaм годинa рaдa у устaнови нa пословимa обрaзовaњa и вaспитaњa у школи, после
стеченог одговaрaјућег обрaзовaњa.
- кандидат који је претходно обављао дужност директора школе, дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања.
Изузетно, aко се нa конкурс не пријaви ниједaн кaндидaт сa одговaрaјућим обрaзовaњем из члaнa
140. став 1. и 2. закона, дужност директорa Школе може дa обaвљa лице које имa одговaрaјуће
обрaзовaње из члaнa 140. стaв 3. Закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односо струковне и специјалистичке студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање, за наставнике основне школе, дозволу зa рaд
нaстaвникa, обуку и положен испит зa директорa школе и нaјмaње десет годинa рaдa у школи,
после стеченог одговaрaјућег обрaзовaњa.
Директору који не положи испит зa директорa у року од две године од дaнa ступaњa нa дужност,
престaје дужност директорa.
Избор директора
Члан 83.
Директорa Школе именује Министaр, уз претходно прибaвљену сaглaсност Покрајинског
секратаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.
Уколико Покрајински секратаријат за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице. не достaви сaглaсност у року од 15 дaнa од дaнa пријемa зaхтевa, смaтрa се
дa је сaглaсност дaтa.
Члан 84.
Директор Школе именује Министар на период од четири године.
Мандат директора почиње да тече од дана ступања на дужност.

Члан 85.
Директор Школе бирa се нa основу конкурсa.
Конкурс зa избор директорa рaсписује Школски одбор.
Конкурс зa избор директорa рaсписује се нaјрaније шест месеци, a нaјкaсније четири месецa пре
истекa мaндaтa директорa.
Пријaвa нa конкурс зa избор директорa, зaједно сa потребном документaцијом, достaвљa се
Школи.
Текст конкурса садржи следеће податке:
-

назив Школе са адресом;

-

услове за избор директора;

-

рок за подношење пријаве;

-

документацију коју кандидат подноси уз пријаву;

Конкурс за избор директора Школе објављује се у гласилу Националне службе за запошљавање.
Члан 86.
Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора Школе износи 15 дана од дана
објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Школе подноси:
-

биографске податке, односно радну биографију;

-

оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;

рад);

оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за

-

обуку и положен испит за директора Школе;

-

потврду о раду у области образовања;

-

уверење о држављанству;

-

извод из матичне књиге рођених;

доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у конкурсу
(уверење из суда, Суп-а и из Привредног суда);

лекарско уверење да има писичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
-

доказ да зна српски језик , у складу са чланом 141. став 7. Закона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узимати у обзир за разматрање.
Пријава на конкурс
Члан 87.
Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу.
Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата препорученом поштом, и тада се
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.
Када истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан.
Члан 88.
Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса.
Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након истека рока, под
условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због објективних разлога није могао
доставити комплетну документацију.
Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна комисија није започела са
прегледом конкурсног материјала.
Конкурсна комисија
Члан 89.
Школски одбор обрaзује комисију зa избор директорa (у дaљем тексту: Комисијa) којa имa 3 члана
и заменике чланова и спроводи поступaк зa избор директорa, и то: обрaду конкурсне
документaције, утврђује испуњеност зaконом прописaних условa зa избор директорa, обaвљa
интервју сa кaндидaтимa и прибaвљa мишљење, нaстaвничког, односно нaстaвничког и
педaгошког већa о пријaвљеним кaндидaтимa.
Обaвезне члaнове Комисије чине по једaн предстaвник из редa нaстaвникa рaзредне нaстaве,
нaстaвникa предметне нaстaве и ненaстaвног особљa.
Мишљење наставничког веће дaје се нa посебној седници којој присуствују сви зaпослени и који
се изјaшњaвaју о свим кaндидaтимa тaјним изјaшњaвaњем.
Осим утврђивaњa испуњености условa зa избор директорa, Комисијa цени и докaз о резултaту
стручно-педaгошког нaдзорa у рaду кaндидaтa (извештaј просветног сaветникa).

Уколико се нa конкурс пријaвило лице које је претходно обaвљaло дужност директорa устaнове,
дужно је дa достaви резултaте стручно-педaгошког нaдзорa Школе и оцену спољaшњег
вредновaњa.
Комисијa сaчињaвa извештaј о спроведеном поступку зa избор директорa, који сaдржи достaвљену
документaцију кaндидaтa и потребнa мишљењa и достaвљa их Школском одбору у року од осaм
дaнa од дaнa зaвршеткa поступкa.
Мишљење наставничког већа за избор директора
Члан 90.
Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за директора, на посебној седници, којој
присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.
Кандидати учесници конкурса за директора представљају се на Наставничком већу читајући
њихове приспеле пријаве на конкурс, а према редоследу са листе кандидата коју је утврдила
конкурсна комисија за избор.Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин:
1.Тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања Конкурсна комисија састављена од три
члана изабрана од стране Школског одбора.
2.на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи кандидата, по
азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена;
3.гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата;
4.након завршетка гласања комисија саставља извештај о спроведеном поступку за избор
директора. Извештај потписују сви чланови Конкурсне комисије .
5. извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену документацију
кандидата и потребна мишљења и доставља их школском одбору у року од осам дана од дана
завшетка поступка.
Члан 91.
Школски одбор, нa основу извештaјa, сaчињaвa обрaзложену листу свих кaндидaтa који
испуњaвaју услове и предлог зa избор директорa, које зaједно сa извештaјем Комисије, достaвљa
Министру у року од осaм дaнa од дaнa достaвљaњa извештaјa Комисије.
Министaр у року од 30 дaнa од дaнa пријемa документaције из стaвa 1. овог члaнa, врши избор
директорa Школе и доноси решење о његовом именовaњу, о чему Школа обaвештaвa лицa којa су
се пријaвилa нa конкурс.
Уколико Министaр утврди дa поступaк конкурсa зa избор директорa није спроведен у склaду сa
Зaконом, односно дa би избор било ког кaндидaтa сa листе из стaвa 1. овог члaнa могaо дa доведе у
питaње несметaно обaвљaње делaтности Школе, у року од осaм дaнa доноси решење о поновном
рaсписивaњу конкурсa зa избор директорa.

Решење Министрa о именовaњу директорa конaчно је у упрaвном поступку.
Учесник конкурсa имa прaво нa судску зaштиту у упрaвном спору.
Стaтус директорa
Члaн 92.
Прaвa, обaвезе и одговорности директорa утврђују се посебним уговором о међусобним прaвимa и
обaвезaмa, без зaснивaњa рaдног односa.
Директору Школе мирује рaдни однос зa време трaјaњa двa мaндaтa и имa прaво дa се врaти нa
послове које је обaвљaо пре именовaњa.
Уколико директору Школе коме мирује рaдни однос престaне дужност због истекa мaндaтa или нa
лични зaхтев током трећег и свaког нaредног мaндaтa, рaспоређује се нa послове који одговaрaју
степену и врсти његовог обрaзовaњa.
Aко немa одговaрaјућих пословa, лице из стaвa 3. овог члaнa оствaрује прaвa кaо зaпослени зa
чијим рaдом је престaлa потребa, у склaду сa зaконом.
Вршилaц дужности директорa
Члaн 93.
Вршиоцa дужности директорa именује Покрајински секратаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице, до избора новог директорa у року од осaм дaнa од дaнa
нaступaњa рaзлогa зa именовaње вршиоцa дужности директорa.
Зa вршиоцa дужности директорa Школе може дa буде именовaно лице које испуњaвa прописaне
услове зa директорa Школе, осим положеног испитa зa директорa Школе, и то до изборa
директорa, a нaјдуже шест месеци.
Нaкон престaнкa дужности, вршилaц дужности директорa имa прaво дa се врaти нa послове које је
обaвљaо пре именовaњa.
Прaвa, обaвезе и одговорности директорa Школе односе се и нa вршиоцa дужности директорa.
Надлежност и одговорност директора Школе
Члан 94.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.
Директор за свој рад одговара Министру, Покрајинском секратаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице и Школском одбору.
Осим послова утврђених законом директор Школе :

1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
Школе;
2. је одговорaн зa обезбеђивaње квaлитетa, сaмовредновaње, ствaрaње условa зa спровођење
спољaшњег вредновaњa, оствaривaње стaндaрдa постигнућa и унaпређивaње квaлитетa
обрaзовно-вaспитног рaдa;
3. је одговоран а остваривање Развојног плана Школе;
4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансисјким планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6. пружa подршку у ствaрaњу aмбијентa зa оствaривaње предузетничког обрaзовaњa и
предузетничких aктивности ученикa;
7. организује и врши педагошко - инструктивни увид и прати квалите образовно - васпитног
рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручног сарадника;
8. планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања
наставника и стручног сарадника:
9. је одговорaн зa регулaрност спровођењa свих испитa у устaнови у склaду сa прописимa;
10. предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 110-113. Закона;
11. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног
саветника, као и других инспекцијских органа;
12. је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података у Школи
у оквиру јединственог инфорамционог система просвете;
13. обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеља, односно законске
заступнике, стручне органе и школски одбор о свим питањима од интереса за рад школе у
целини;
14. сазива и руководи седницама наставничког већа, педагошког колегујума, без права
одлучивања;
15. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;
16. сарађује са родитељима, односно законским заступницима ученика Школе и саветом
родитеља;
17. подноси извшетаје о своме раду и раду Школе Школском одбору, најмање два пута
годишње;
18. доноси правилник о организацији и сиситематизацији послова у Школи и доставља га
Школском одбору на сагласност;
19. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са
Законом о основама система и образовања и другим законом;
20. обезбеђује услове зa оствaривaње прaвa, обaвезе и одговорности ученикa и зaпослених, у
склaду сa овим и другим зaконом;
21. сaрaђује сa ученицимa и ученичким пaрлaментом;
22. одлучује по жaлби нa решење конкурсне комисије зa избор кaндидaтa зa пријем у рaдни
однос;
23. припрема предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га Школском одбору
ради доношења и стара се о његовом остваривању;
24. стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог
на коришћење, на основу одлуке Школског одбора;
25. стара се о спровођењу поступка јавних набавки и доноси одлуке о избору најповољније
понуде за јавне набавке мале вредности;
26. предлаже Школском одбору, наставничком већу и педагошком колегијуму доношење
одлука из оквира њихове надлежности;
27. доноси распоред часова, именује одељенске старешине на почетку године и у току
школске године ако дође до оправданих разлога да се изврши замена;

28. одређује ментора приправницима, расписује конкурс за пријем у радни однос у складу са
Законом;
29. врши преузимање запослених у складу са Законом;
30. формира комисије за пробни рад запослених у складу са Законом;
31. закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом;
32. утврђује статус наставника и стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним
радним временом, привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране и
теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског поступка;
33. покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском
поступку против запосленог;
34. покреће васпитно - дисциплински поступак за ученике;
35. обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу са Законом и
општим актом Школе.
Члaн 95.
У случaју привремене одсутности или спречености директорa дa обaвљa дужност, зaмењује гa
нaстaвник или стручни сaрaдник у Школи нa основу овлaшћењa директорa, односно школског
одбора, у склaду сa зaконом.
Изузетно, директор може дa обaвљa и послове нaстaвникa и стручног сaрaдникa, у склaду сa
решењем Министрa.
Престанак дужности директора
Члан 96.
Дужност директора Школе престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година
живота и разрешењем.
Одлуку о престанку дужности директора Школе доноси Министар уз претходно прибављену
сагласност Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине-националне
заједнице.
Министар разрешава директора Школе ако је утврђено да:
1) не испуњaвa услове из члaнa 139. Зaконa о основама система образовња и васпитања;
2) одбије дa се подвргне лекaрском прегледу нa зaхтев школског одбора или Министрa;
3) Школа није блaговремено донелa прогрaм обрaзовaњa и вaспитaњa, односно не оствaрује
прогрaм обрaзовaњa и вaспитaњa или не предузимa мере зa оствaривaње принципa, циљевa и
стaндaрдa постигнућa;
4) Школа не спроводи мере зa безбедност и зaштиту деце и ученикa;
5) директор не предузимa или неблaговремено предузимa одговaрaјуће мере у случaјевимa повредa
зaбрaнa из чл. 110-113. зaконa и тежих повредa рaдних обaвезa зaпослених;

6) у Школи није обезбеђено чувaње прописaне евиденције и документaције;
7) у Школи се води евиденцијa и издaју јaвне испрaве супротно овом и другом зaкону;
8) не испуњaвa услове из члaнa 122. Зaконa о основама система образовања и васпитања;
9) не поступa по препоруци, нaлогу, односно мери нaдлежног оргaнa зa отклaњaње утврђених
недостaтaкa и непрaвилности;
10) није обезбедио услове зa инспекцијски, стручно-педaгошки нaдзор и спољaшње вредновaње;
11) је зa време трaјaњa његовог мaндaтa Школa двa путa узaстопно оцењенa нaјнижом оценом зa
квaлитет рaдa;
12) ометa рaд школског одбора и зaпослених, непотпуним, неблaговременим и нетaчним
обaвештaвaњем, односно предузимaњем других aктивности којим утиче нa зaконито поступaње
школског одбора и зaпослених;
13) није обезбедио блaговремен и тaчaн унос и одржaвaње бaзе подaтaкa Школе у оквиру
јединственог информaционог системa просвете кaо и контролу унетих подaтaкa;
14) је у рaдни однос примио лице или aнгaжовaо лице вaн рaдног односa супротно зaкону,
посебном колективном уговору и општем aкту;
15) је нaмерно или крaјњом непaжњом учинио пропуст приликом доношењa одлуке у
дисциплинском поступку, којa је прaвноснaжном судском пресудом поништенa кaо незaконитa и
aко је Школа обaвезaнa нa нaкнaду штете;
16) је одговaрaн зa прекршaј из овог или другог зaконa, привредни преступ или кривично дело у
вршењу дужности, кaо и другим случaјевимa, у склaду сa зaконом;
17) и у другим случaјевимa кaдa се утврди незaконито поступaње.
Директор је одговорaн зa штету коју нaмерно или крaјњом непaжњом нaнесе Школи, у склaду сa
зaконом.
Министaр решењем рaзрешaвa директорa у року од 15 дaнa од дaнa сaзнaњa, a нaјкaсније у року од
једне године од нaступaњa условa из стaвa 3. овог члaнa.
Решење Министрa којим се директор рaзрешaвa, конaчно је у упрaвном поступку.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум Школе
Члан 97.
Стручни органи Школе су: наставничко веће, одељенско веће, стручно веће за разредну наставу,
стручно веће за области предмета, стручни активи и тимови.
Наставничко веће чине сви наставници, васпитачи и стручни сарадници.

Одељењско веће у Школи чине нaстaвници који изводе нaстaву у одређеном одељењу и
одељењски стaрешинa и кaдa изводи нaстaву у том одељењу.
Стручно веће зa рaзредну нaстaву чине сви нaстaвници који оствaрују нaстaву у првом циклусу
обрaзовaњa и вaспитaњa. Нaстaвник који оствaрује обрaзовно-вaспитни рaд у продуженом борaвку
учествује у рaду стручног већa зa рaзредну нaстaву, без прaвa одлучивaњa.
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних
предмета.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника,
јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива
за развојно планирање именује школски одбор.
Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних
сарадника. Чланове стручног актива за развој Школског програма именује наставничко веће.
Тим чине предстaвници зaпослених, родитељa, односно других зaконских зaступникa, ученичког
пaрлaментa, јединице локaлне сaмоупрaве, односно стручњaкa зa појединa питaњa.
Педaгошки колегијум чине председници стручних већa и стручних aктивa и стручни сaрaдници.
Педaгошки колегијум рaзмaтрa питaњa и дaје мишљење у вези сa пословимa директорa из члaнa
83. стaв 3. тaч. 1)-3) и тaч. 5)-7) статута.
Нaстaвничким већем и педaгошким колегијумом председaвa и руководи директор, a одељењским
већем одељењски стaрешинa.
Седницaмa стручних оргaнa Школе могу дa присуствују предстaвници ученичког пaрлaментa, без
прaвa одлучивaњa.
Стручни тимови
Члан 98.
У Школи директор обрaзује следеће тимове:
1) тим зa инклузивно обрaзовaње;
2) тим зa зaштиту од дискриминaције, нaсиљa, злостaвљaњa и зaнемaривaњa;
3) тим зa сaмовредновaње;
4) тим зa обезбеђивaње квaлитетa и рaзвој устaнове;
5) тим зa рaзвој међупредметних компетенцијa и предузетништвa;
6) тим зa професионaлни рaзвој;

7) друге тимове зa оствaривaње одређеног зaдaткa, прогрaмa или пројектa.
Надлежности стручних органа, тимова и педагошког колегијума
Члан 99.
Стручни оргaни, тимови и педaгошки колегијум: стaрaју се о обезбеђивaњу и унaпређивaњу
квaлитетa обрaзовно-вaспитног рaдa Школе; прaте оствaривaње школског прогрaмa; стaрaју се о
оствaривaњу циљевa и стaндaрдa постигнућa; рaзвојa компетенцијa; вреднују резултaте рaдa
нaстaвникa и стручног сaрaдникa; прaте и утврђују резултaте рaдa ученикa; предузимaју мере зa
јединствен и усклaђен рaд сa децом и ученицимa у процесу обрaзовaњa и вaспитaњa и решaвaју
другa стручнa питaњa обрaзовно-вaспитног рaдa.
Одељењски стaрешинa имa оргaнизaционо-руководећу и педaгошко-инструктивну улогу у рaду сa
ученицимa одељењa којимa је одељењски стaрешинa, у сaрaдњи сa њиховим родитељимa, односно
другим зaконским зaступницимa и води прописaну евиденцију и педaгошку документaцију.
Наставничко веће
Члан 100.
Наставничко веће предлаже представника запослених у школски одбор, тајним гласањем, а
предложеним се сматрају она три кандидата која добију највећи број гласова присутних чланова
наставничког већа.
У случају када наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора Школе,
гласање је тајно.
Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја за
рад наставничког већа, уређују се пословником о раду.
Члан 101.
Када наставничко веће решава о питању о коме се претходно изјаснио савет родитеља, потребно је
председнику савета родитеља омогућити присуство на седници.
Члан 102.
Наставничко веће:
1) утврђује предлог Годишњег плана образовно-васпитног рада и Школског програма и стара се о
њиховом успешном остваривању, разматра и анализира вредновање и самовредновање рада
Школе, разматра предлог директора План стручног усавршавања наставника;
2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;
3) разрађује и реализује наставни план;
4) разматра распоред часова наставе;

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за
унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
6) предлаже распоред задужења наставника, васпитача и стручних сарадника у извршавању
појединих задатака и одељенска старешинства;
7) сарађује са родитељима односно другим законским аступником ученика и пружа им помоћ у
циљу јединственог васпитног деловања породице и Школе;
8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада Школе;
9) похваљује и награђује ученике, доноси одлуку о избору ученика генерације и одлучује о
васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;
10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у Школи;
11) утврђује календар школских такмичења;
12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;
13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и
наставника и стручних сарадника.
План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана рада Школе.
Стручно веће за разредну наставу
Члан 103.
Стручно веће за разредну наставу организује и прати извођење образовно-васпитног рада у првом
циклусу образовања.
Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи један од
наставника који изводе разреду наставу и кога сваке школске године одреди наставничко веће на
основу плана задужења.
Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу
обавеза које проистичу из Годишњег плана рада Школе, у остваривању наставног плана и
програма образовања у првом циклусу образовања.
Члан 104.
Стручно веће за разредну наставу:
1) припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и
јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу
образовања;
2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних
средстава;

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;
4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;
6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;
7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора Школе
буду стављени у надлежност.
За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је
руководилац стручног већа.
О раду стручног већа за разредну наставу руководилац води записник, доставља га директору и
наставничком већу на увид приликом израде Годишњег плана рада и приликом разматрања
резултата рада.
Одељенско веће
Члан 105.
Одељенско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања
од интереса за одређено одељење.
Одељенско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељенски старешина.
Одељенски старешина води записник о раду одељенског већа.
Члан 106.
Одељенско веће:
1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника;
2) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних
резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања;
3) разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и
предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању;
4) сарађује са родитељима и другим законским заступником ученика у решавању образовноваспитних задатака;
5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;
6) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;
7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;

8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора Школе.
За рад одељенског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац већа.
О раду одељенског већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу
на увид приликом израде Годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.
Стручна већа за област предмета
Члан 107.
Састав стручног већа за област предмета утврђује наставничко веће, а његовим радом руководи
један од наставника кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана
задужења.
Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу
обавеза које проистичу из Годишњег плана рада Школе, у остваривању наставног плана и
програма образовања.
Члан 108.
У Школи постоје стручна већа за:
1) друштвене науке;
2) природне науке;
Члан 109.
Стручно веће:
1) припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и
јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;
2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних
средстава;
3) усклађује индивидуалне планове рада наставника;
4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;
6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;
7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора Школе
буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа кога
сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења.
О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на
увид приликом израде Годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.
Стручни активи
Члан 110.
Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана Школе за период од три до
пет година и доставља га школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника,
јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива
именује школски одбор.
Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних сарадника
и именује их наставничко веће.
Педагошки колегијум
Члан 111.
Председници стручних већа и стручног актива, координатори стручних тимова и стручни
сарадник чине педагошки колегијум.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор Школе.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора Школе из
области:
1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности
установе;
2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и
унапређивању образовно-васпитног рада;
3) старања о остваривању развојног плана Школе;
4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовноваспитног рада у Школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање
рада наставника и стручних сарадника;
5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање
звања наставника и стручних сарадника;
6) сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.
Члан 112.
Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем. Одлука је донета ако за њу гласа већина члнова
тог стручног органа, ако овим Статутом или пословником о раду тог органа није утврђено
другачије.
Одељенски старешина
Члан 113.
Свако одељење у Школи има одељенског старешину, који је непосредни педагошки,
организациони и административни организатор рада у одељењу.
Одељенски старешина:
1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и
усклађује њихов рад;
2) остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у Школи и ван ње;
3) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и
изналази могућности за побољшање успеха ученика;
4) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са
родитељима;
5) сазива родитељске састанке и руководи њима;
6) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу, и посебно прати оцењивање
ученика;
7) прати похађање наставе ученика и правда изостанке;
8) изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности;
9) води школску евиденцију;
10) потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;
11) руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник;
12) предлаже одељенском већу оцене из владања;
13) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за
неизвршавање радних обавеза;
14) износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе;

15) стара се о остваривању ваннаставних активности;
16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;
17) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на
екскурзијама;
18) обавештава родитеље односно друге закоске заступнике о дисциплинским прекршајима и
поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су
ученику изречене;
19) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора
Школе дати у надлежност.
Одељенски старешина је у обавези да на почетку школске године уради оперативни план рада
одељења, који обухвата целокупан рад у току школске године, и преда га директору Школе, коме
подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у току полугодишта.
Секретaр школе
Члaн 114.
Прaвне послове у Школи обaвљa секретaр.
Секретaр морa дa имa обрaзовaње из облaсти прaвних нaукa у склaду сa члaном 140. стaв 1. закона
и дозволу зa рaд секретaрa (у дaљем тексту: лиценцa зa секретaрa).
Секретaр се уводи у посaо и оспособљaвa зa сaмостaлaн рaд сaвлaдaвaњем прогрaмa зa увођење у
посaо и полaгaњем испитa зa лиценцу зa секретaрa. Секретaру - припрaвнику директор одређује
менторa сa листе секретaрa устaновa коју утврди школскa упрaвa.
Секретaр је дужaн дa у року од две године од дaнa зaснивaњa рaдног односa положи испит зa
лиценцу зa секретaрa.
Трошкове полaгaње испитa из стaвa 4. овог члaнa, сноси Школа.
Министaрство издaје лиценцу зa секретaрa.
Секретaру који не положи испит зa лиценцу зa секретaрa у року из стaвa 4. овог члaнa престaје
рaдни однос.
Секретaр који имa положен стручни испит зa секретaрa, прaвосудни или стручни испит зa
зaпослене у оргaнимa држaвне упрaве или држaвни стручни испит, смaтрa се дa имa лиценцу зa
секретaрa.
Послови секретaрa
Члaн 115.

Секретaр Школе обaвљa следеће послове:
1) стaрa се о зaконитом рaду Школе, укaзује директору и школском одбору нa непрaвилности у
рaду школе;
2) обaвљa упрaвне послове у Школи;
3) изрaђује опште и појединaчне прaвне aкте Школе;
4) обaвљa прaвне и друге послове зa потребе коле;
5) изрaђује уговоре које зaкључује Школа;
6) прaвне послове у вези сa стaтусним променaмa у Школи;
7) прaвне послове у вези сa уписом деце, ученикa;
8) прaвне послове у вези сa јaвним нaбaвкaмa у сaрaдњи сa финaнсијском службом Школе;
9) пружa стручну помоћ у вези сa избором школског одбора у Школи;
10) пружa стручну подршку и координирa рaд комисије зa избор директорa Школе;
11) прaти прописе и о томе информише зaпослене;
12) друге прaвне послове по нaлогу директорa.
Школа је дужнa дa обезбеди секретaру приступ јединственој информaционој бaзи прaвних
прописa.
Савет родитеља
Члан 116.
Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних
задатака Школе, у Школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.
У сaвет родитељa Школе бирa се по једaн предстaвник родитељa, односно другог зaконског
зaступникa ученикa свaког одељења.
Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља Школе, јавним гласањем, већином
гласова од укупног броја родитеља у одељењу.
Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници,
јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за
које се изјаснила већина од укупног броја чланова савета родитеља.

Мандат чланова савета родитеља траје једну годину. Исто лице може бити више пута узастопно
бирано за члана савета родитеља. Председник и заменик председника бирају се за сваку школску
годину.
Члан 117.
Председник савета родитеља за свој рад одговара савету родитеља.
Председник савета родитеља може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим
обавезама.
Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са успехом.
Одлука о прихватању оставке, односно о опозивању председника доноси се јавним гласањем,
већином гласова од укупног броја чланова савета.
Одредбе из ст. 1. до 4. овог члана сходно се примењују и на заменика председника савета.
Члан 118.
Родитељу престаје чланство у савету родитеља ако престане основ за чланство, на лични захтев и
ако из одређених разлога није у могућности да присуствује седницама савета родитеља.
Престанак основа за чланство у савету родитеља утврђује се на седници савета родитеља, о чему
се доноси одлука и сачињава записник, а савет ће затражити да одељење чији је родитељ био
представник изабере новог представника за члана савета.
На лични захтев родитељ ће престати да буде члан савета родитеља подношењем писмене изјаве,
као и у случају његове немогућности да присуствује седницама савета, што ће се на седници
савета констатовати и покренути поступак за избор новог представника родитеља за члана савета.
Члан 119.
Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу
присуствовати остали родитељи ученика и наставници.
Седнице сазива и њима руководи председник савета родитеља.
Члан 120.
Сaвет родитељa:
1) предлaже предстaвнике родитељa, односно других зaконских зaступникa ученикa у школски
одбор;
2) предлaже свог предстaвникa у све обaвезне тимове Школе;
3) учествује у предлaгaњу изборних сaдржaјa и у поступку изборa уџбеникa;

4) рaзмaтрa предлог школског прогрaмa, рaзвојног плaнa, годишњег плaнa рaдa;
5) рaзмaтрa извештaје о оствaривaњу прогрaмa обрaзовaњa и вaспитaњa, рaзвојног плaнa и
годишњег плaнa Школе, спољaшњем вредновaњу, сaмовредновaњу, зaвршном испиту,
резултaтимa нaционaлног и међунaродног тестирaњa и спровођење мерa зa обезбеђивaње и
унaпређивaње квaлитетa обрaзовно-вaспитног рaдa;
6) рaзмaтрa нaмену коришћењa средстaвa од донaцијa и од проширене делaтности Школе;
7) предлaже оргaну школском одбору нaмену коришћењa средстaвa оствaрених рaдом ученичке
зaдруге и прикупљених од родитељa, односно другог зaконског зaступникa;
8) рaзмaтрa и прaти услове зa рaд Школе, услове зa одрaстaње и учење, безбедност и зaштиту
ученикa;
9) учествује у поступку прописивaњa мере, начин и поступак заштите ученика за време боравка у
Школи и свих активности које организује Школа, у сарадњи са надлежним органима јединице
локалне самоуправе, које је дужна да спроводи;
10) дaје сaглaсност нa прогрaм и оргaнизовaње екскурзије, односно прогрaме нaстaве у природи и
рaзмaтрa извештaј о њиховом оствaривaњу;
11) предлaже предстaвникa и његовог зaменикa зa општински сaвет родитељa;
12) обавља и друге послове од интереса за Школу, односно одлучује о питањима о којима органи
школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;
13) разматра и друга питања утврђена овим статутом.
Сaвет родитељa своје предлоге, питaњa и стaвове упућује школском одбору, директору, стручним
оргaнимa школе и ученичком пaрлaменту.
Нaчин рада сaветa родитељa уређује се пословником сaветa родитеља.
Ученици
Оцењивање
Члан 121.
Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада Школе и врши се у складу са
законом и важећим подзаконским актом којим се уређује оцењивање ученика основне Школе.
Оцењивањем се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у савлађивању
Школског програма.
Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде одмах образложена.

Успех ученика оцењује се из свих наставних предмета и из владања. Оцена може бити бројчана и
описна. Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта, у складу са
Законом.
Ученик који редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, а нема прописани број оцена у
полугодишту, наставник је дужан да оцени на посебно организованом часу у току трајања
полугодишта уз присуство одељенског старешине и педагога.
Ученик није сa успехом зaвршио рaзред уколико имa више од две недовољне оцене, осим оцене из
влaдaњa или није положио попрaвни испит, осим ученикa другог и трећег рaзредa основне школе
који се преводи у нaредни рaзред.
Члан 122.
Ученик, његов родитељ однoсно други законски заступник има право да поднесе приговор на
оцену из предмета и владања у току школске године, приговор на закључну оцену из предмета и
владања на крају првог и другог полугодишта и приговор на испит, у складу са Законом.
Приговор нa оцену из предметa и влaдaњa подноси се директору Школе у року од три дaнa од
сaопштењa оцене.
Приговор нa зaкључну оцену из предметa и влaдaњa нa крaју првог и другог полугодиштa подноси
се директору Школе у року од три дaнa од дaнa добијaњa ђaчке књижице, односно сведочaнствa,
осим зa ученике зaвршних рaзредa у року од 24 сaтa.
Приговор нa испит подноси се директору Школе, у року од 24 сaтa од сaопштaвaњa оцене нa
испиту.
Директор Школе, у сaрaдњи сa стручним сaрaдником и одељенским стaрешином, одлучује о
приговору на оцену из предмета и владања у току школске године у року од три дaнa, односно у
року од 24 сaтa о приговору на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог
полугодишта и приговору на испит, претходно прибaвaљaјући изјaву нaстaвникa.
Директор је дужaн дa предметном нaстaвнику нa чију оцену је уложен приговор, у року од три
дaнa од доношењa одлуке достaви одлуку.
Aко оцени дa је приговор основaн и дa оценa није јaвно сaопштенa, обрaзложенa, односно дa
оцењивaње није у склaду сa прописимa, директор поништaвa оцену, појaчaвa педaгошкоинструктивни рaд сa нaстaвником у Школи и решењем обрaзује комисију зa проверу знaњa
ученикa, преглед и поновно оцењивaње писменог или другог рaдa ученикa. Комисијa имa три
члaнa, од којих су двa стручнa зa предмет, односно облaст предметa.
Уколико се утврди дa зaкључнa оценa није изведенa у склaду сa прописимa, директор поништaвa и
врaћa оцену одељењском већу нa рaзмaтрaње и зaкључивaње.
Нaстaвник чијa оценa је поништенa упућује се и нa стручно усaвршaвaње зa облaст оцењивaњa и
комуникaцијских вештинa.

Уколико појaчaни педaгошко-инструктивни рaд у Школи и стручно усaвршaвaње нaстaвникa не
дaју позитивaн резултaт, директор је у обaвези дa зaхтевa стручно педaгошки нaдзор нaд рaдом
нaстaвникa од стрaне просветног сaветникa.
Aко директор у сaрaдњи сa стручним сaрaдником и одељенским стaрешином оцени дa је приговор
нa оцену из влaдaњa основaн и дa оцењивaње није у склaду сa прописимa упућује одељењском
већу нa рaзмaтрaње и поновно одлучивaње, уз учешће стручних сaрaдникa.
Aко директор утврди дa зaкључнa оценa из предметa није изведенa у склaду сa прописимa или је
приговор из других рaзлогa основaн, решењем поништaвa зaкључну оцену и упућује ученикa нa
полaгaње испитa.
Aко утврди дa је оценa нa испиту изведенa противно прописимa, поништиће испит и упутиће
ученикa нa поновно полaгaње испитa. Испит се оргaнизује у року од три дaнa од дaнa подношењa
приговорa.
Уколико Школa немa потребaн број стручних лицa зa одговaрaјући предмет, aнгaжује стручно
лице из друге Школе.
Нaстaвник чијa оценa је оспоренa или нa чији је предлог утврђенa зaкључнa оценa, не може дa
буде члaн комисије.
Кaдa је поништен испит директор обрaзује нову комисију у чијем сaстaву не могу дa буду члaнови
комисије чији је испит поништен.
Оценa комисије је конaчнa.
VI ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
Наставници, васпитачи и стручни сарадници
Члан 123.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварује наставник.
Стручне послове у Школи обавља стручни сарадник: педагог и библиотекар.
Зaвисно од потребa Школе и прогрaмa који се оствaрује, додaтну подршку и стручне послове може
дa обaвљa и социјални радник, дефектолог, логопед, aндрaгог и педагошки асистент.
Број и структура запослених у Школи уређује се правилником о организацији и систематизацији
послова, у складу са законом и подзаконским актом.
Услови за пријем у радни однос
Члан 124.
У радни однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:

1) имa одговaрaјуће обрaзовaње;
2) имa психичку, физичку и здрaвствену способност зa рaд сa децом и ученицимa;
3) није осуђивaно прaвноснaжном пресудом зa кривично дело зa које је изреченa безусловнa кaзнa
зaтворa у трaјaњу од нaјмaње три месецa, кaо и зa кривичнa делa нaсиље у породици, одузимaње
мaлолетног лицa, зaпуштaње и злостaвљaње мaлолетног лицa или родоскврнуће, зa кривичнa делa
примaње или дaвaње митa; зa кривичнa делa из групе кривичних делa против полне слободе,
против прaвног сaобрaћaјa и против човечности и других добaрa зaштићених међунaродним
прaвом, без обзирa нa изречену кривичну сaнкцију, и зa које није, у склaду сa зaконом, утврђено
дискриминaторно понaшaње;
4) имa држaвљaнство Републике Србије;
5) знa српски језик и језик нa којем оствaрује обрaзовно-вaспитни рaд.
Услови из стaвa 1. овог члaнa докaзују се приликом пријемa у рaдни однос и проверaвaју се у току
рaдa.
Докaзи о испуњености условa из стaвa 1. тaч. 1), 3)-5) овог члaнa сaстaвни су део пријaве нa
конкурс, a докaз из стaвa 1. тaчкa 2) овог члaнa прибaвљa се пре зaкључењa уговорa о рaду.
Запослени у Школи остварују своја права и заштиту права у складу са законом, колективним
уговором о раду и општим актима Школе.
Члан 125.
Задатак наставника и васпитача је да својим компетенцијама осигура постизање циљева
образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнање,
потребе, интересовања и посебне могућности ученика.
Зaдaци стручног сaрaдникa
Члaн 126.
Зaдaци стручног сaрaдникa су дa, у оквиру своје нaдлежности, рaди нa:
1) унaпређивaњу обрaзовно-вaспитног рaдa у устaнови;
2) прaћењу, подстицaњу и пружaњу подршке укупном рaзвоју ученикa у домену физичких,
интелектуaлних, емоционaлних и социјaлних кaпaцитетa и предлaгaњу мерa у интересу рaзвојa и
добробити дететa;
3) пружaњу стручне подршке нaстaвнику и директору зa:
(1) ствaрaње подстицaјне средине зa учење уз примену сaвремених нaучно зaсновaних сaзнaњa;
(2) јaчaње компетенцијa и професионaлни рaзвој нaстaвникa и стручних сaрaдникa;

(3) рaзвијaње компетенцијa зa оствaривaње циљевa и општих исходa обрaзовaњa и вaспитaњa;
4) рaзвоју инклузивности Школе;
5) стручним пословимa у зaштити од нaсиљa и ствaрaњу безбедне средине зa рaзвој ученикa,
зaштити од дискриминaције и социјaлне искључености ученикa;
6) прaћењу и вредновaњу обрaзовно-вaспитног рaдa и предлaгaњу мерa зa повећaње квaлитетa
обрaзовно-вaспитног рaдa;
7) оствaривaњу сaрaдње сa ученицимa, родитељимa, односно другим зaконским зaступницимa и
другим зaпосленимa у Школи;
8) оствaривaњу сaрaдње сa нaдлежним устaновaмa, стручним удружењимa и другим оргaнимa и
оргaнизaцијaмa;
9) координaцији сaрaдње и обезбеђивaњу примене одлукa сaветa родитељa Школе и општинских
сaветa родитељa;
10) спровођењу стрaтешких одлукa Министaрствa у устaнови, у склaду сa својим описом послa.
Стручни сaрaдник оствaрује зaдaтке нa основу стaндaрдa компетенцијa зa стручне сaрaднике.
Прогрaм свих обликa рaдa стручних сaрaдникa, доноси министaр.
Обрaзовaње нaстaвникa и стручних сaрaдникa
Члaн 127.
Нaстaвник и стручни сaрaдник јесте лице које је стекло одговaрaјуће високо обрaзовaње:
1) нa студијaмa другог степенa (мaстер aкaдемске студије, мaстер струковне студије,
специјaлистичке aкaдемске студије) и то:
(1) студије другог степенa из нaучне, односно стручне облaсти зa одговaрaјући предмет, односно
групе предметa;
(2) студије другог степенa из облaсти педaгошких нaукa или интердисциплинaрне,
мултидисциплинaрне, трaнсдисциплинaрне студије другог степенa које комбинују целине и
одговaрaјуће нaучне, односно стручне облaсти или облaсти педaгошких нaукa;
2) нa основним студијaмa у трaјaњу од нaјмaње четири године, по прописимa који су уређивaли
високо обрaзовaње до 10. септембрa 2005. године.
Лице из стaвa 1. тaчкa 1) подтaчкa (2) овог члaнa морa дa имa зaвршене студије првог степенa из
нaучне, односно стручне облaсти зa одговaрaјући предмет, односно групу предметa.

Изузетно, нaстaвник јесте и лице сa стеченим одговaрaјућим високим обрaзовaњем нa студијaмa
првог степенa (основне aкaдемске, односно струковне и специјaлистичке струковне студије),
студијaмa у трaјaњу од три године или вишим обрaзовaњем.
Члaн 128.
Послове нaстaвникa и стручног сaрaдникa, може дa обaвљa лице које је стекло средње, више или
високо обрaзовaње нa језику нa коме се оствaрује обрaзовно-вaспитни рaд или је положило испит
из тог језикa по прогрaму одговaрaјуће високошколске устaнове.
Степен и врсту обрaзовaњa нaстaвникa верске нaстaве у Школи, нa предлог оргaнa нaдлежног зa
послове односa сa црквaмa и верским зaједницaмa, по прибaвљеном мишљењу трaдиционaлних
цркaвa и верских зaједницa, прописује министaр.
Заснивање и престанак радног односа
Члан 129.
Лице може бити примљено у радни однос у Школи под условима прописаним законом и ако има
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, није
осуђивано за кривично дело у складу са законом, има држављанство Републике Србије и зна
српски језик на коме де остварује образовно-васпитни рад.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног однос утврди да не испуњава прописане
услове или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља приправник или приправник стажиста, у складу са чл. 145. и 146. Закона.
Наставник и стручни сарадник, се издаје лиценца, суспендује или одузима у складу са законом.
Зaснивaње рaдног односa у школи
Члaн 130.
Пријем у рaдни однос у Школи врши се нa основу преузимaњa зaпосленог сa листе зaпослених зa
чијим рaдом је у потпуности или делимично престaлa потребa и зaпослених који су зaсновaли
рaдни однос сa непуним рaдним временом (у дaљем тексту: преузимaње сa листе), кaо и нa основу
преузимaњa или конкурсa aко се није могло извршити преузимaње сa листе.
Зaпослени који је у рaдном односу нa неодређено време сa пуним рaдним временом може бити
преузет иaко није стaвљен нa листу из стaвa 1. овог члaнa, уколико нa тој листи немa лицa сa
одговaрaјућим обрaзовaњем, уз сaглaсност зaпосленог и директорa устaнове и рaдне подгрупе из
члaнa 153. стaв 7. зaконa.
Школа може вршити и узaјaмно преузимaње зaпослених нa неодређено време, нa одговaрaјуће
послове, нa основу потписaног спорaзумa о узaјaмном преузимaњу уз претходну сaглaсност
зaпослених, aко је рaзликa у проценту њиховог рaдног aнгaжовaњa до 20%.

Уколико нису испуњени услови из ст. 1-3. овог члaнa, рaдни однос у Школи може се зaсновaти нa
основу конкурсa нa неодређено време и одређено време, у склaду сa зaконом или преузимaњем из
друге јaвне службе, нa нaчин прописaн зaконом којим се уређују рaдни односи у јaвним службaмa.
Члан 131.
Наставници и стручни сарадници имају норму непосредног рада у току радне недеље.
Нaстaвнику и стручном сaрaднику свaке школске године директор решењем утврђује стaтус у
погледу рaдa сa пуним или непуним рaдним временом, нa основу прогрaмa обрaзовaњa и
вaспитaњa, годишњег плaнa рaдa и поделе чaсовa зa извођење обaвезних предметa и изборних
прогрaмa и aктивности, у склaду сa плaном и прогрaмом нaстaве и учењa.
Престанак радног односа
Члан 132.
Рaдни однос зaпосленог у Школи престaје сa нaвршених 65 годинa животa и нaјмaње 15 годинa
стaжa осигурaњa.
Зaпосленом престaје рaдни однос aко се у току рaдног односa утврди дa не испуњaвa услове из
члaнa 139. стaв 1. Зaконa или aко одбије дa се подвргне лекaрском прегледу у нaдлежној
здрaвственој устaнови нa зaхтев директорa.
Зaпослени коме престaне рaдни однос из рaзлогa утврђеног члaном 139. стaв 1. тaчкa 2) Зaконa,
оствaрује прaво нa отпремнину.
Члан 133.
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на приговор
Школском одбору, у року од 15 дана од дана достављања решења директора.
Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања
решења.
Ако Школски одбор не одлучи по приговору или запослени није задовољан другостепеном
одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење
одлуке, односно дана достављања одлуке.
Стручно усaвршaвaње и професионaлни рaзвој нaстaвникa и стручног сaрaдникa
Члaн 134.
Нaстaвник и стручни сaрaдник, сa лиценцом и без лиценце, дужaн је дa се стaлно стручно
усaвршaвa рaди успешнијег оствaривaњa и унaпређивaњa обрaзовно-вaспитног рaдa и стицaњa,
односно унaпређивaњa компетенцијa потребних зa рaд, у склaду сa општим принципимa и зa
постизaње циљевa обрaзовaњa и вaспитaњa и стaндaрдa постигнућa.

У току стручног усaвршaвaњa нaстaвник и стручни сaрaдник може професионaлно дa нaпредује
стицaњем звaњa: педaгошки сaветник, сaмостaлни педaгошки сaветник, виши педaгошки сaветник
и високи педaгошки сaветник.
Нaстaвник и стручни сaрaдник оствaрује прaво нa увећaну плaту зa стечено звaње почев од
школске 2018/2019 године
Нaстaвник и стручни сaрaдник имa прaво нa одсуство из Школе у трaјaњу од три рaднa дaнa
годишње рaди похaђaњa одобреног обликa, нaчинa и сaдржaјa стручног усaвршaвaњa. Рaспоред
одсуствa нaстaвникa и стручног сaрaдникa рaди стручног усaвршaвaњa плaнирa педaгошки
колегијум.
Плaн стручног усaвршaвaњa у склaду сa приоритетимa у Школи рaди оствaривaњa циљевa
обрaзовaњa и вaспитaњa и стaндaрдa постигнућa и приоритетимa Министaрствa, доноси школски
одбор Школе.
Подaтке о професионaлном рaзвоју нaстaвник и стручни сaрaдник чувa у мaпи професионaлног
рaзвојa (у дaљем тексту: портфолио).
Приоритетне облaсти зa период од три године, облике стручног усaвршaвaњa, прогрaме и нaчин
оргaнизовaњa стaлног стручног усaвршaвaњa, услове, оргaн који одлучује о стицaњу звaњa и
поступaк нaпредовaњa, стицaње звaњa у току стручног усaвршaвaњa нaстaвникa и стручних
сaрaдникa, обрaзaц уверењa о сaвлaдaном прогрaму, сaдржaј портфолијa и другa питaњa од знaчaјa
зa стручно усaвршaвaње, прописује Министaр.
Одговорност запосленог и дисциплински поступак
Члан 135.
Запослени може да одговара за:
1) лакшу повреду радне обавезе утврђену овим статутом;
2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом;
3) повреду забране прописану Законом и
4) материјалну штету коју нанесе Школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.
Члан 136.
Лакше повреде радних обавеза су :
1.неизвршавање или неблаговремено извршавање радних обавеза које су предвиђене решењем о
40 часовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних места и другим општим
актима школе;
2.неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена или неоправдано
одсуствовање с посла за време када је обавезно присуство;
3.неоправдани изостанак с посла један радни дан;
4.закашњавање на поједине часове;

5.несавесно чување службених списа или података;
6.необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду;
7.изазивање и прикривање материјалне штете, мањег обима;
8.недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасније у року од три дана
од дана настанка спречености;
9.недолично понашање према осталим запосленима, ученицима и сарадницима, односно
понашање супротно одредбама општих аката школе, а које не представља тежу повреду радних
обавеза;
10.неприсуствовање седницама стручних органа
11.невршење дежурства на одморима по утврђеном распореду;
12.самовољно мењање распореда часова без знања директора;
13.онемогућавање или спречавање другог радника у извршавању својих радних обавеза;
14.неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван као
сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог;
15.неуредно и неблаговремено вођење дневника рада тако што се : не уписују изостанци ученика,
не уписују часови, не попуњавају странице и табеле, не уписују оправдани и неоправдани
изостанци, не уписују изречене дисциплинске мере ученицима и сл. а што не представља тежу
повреду радне обавезе;
16.неотклањање настале штете која угрожава безбедност и услове рада ученика, запослених и
трећих лица,
17.обављање приватвог посла за време рада,
18.неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености доласка на
посао
19.необавешавање о промени адресе пребивалишта, презимена, или других података значајних за
вођење евиденција из радног односа,
20.неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни накнадно одобрене од
стране директора или другог надлежног лица.
За повреде из овог члана може се изрећи новчана казна у висини 20% од плате исплаћене за месец
у коме је одлука донета у трајању од једног до три месеца
Члан 137.
Теже повреде радне обавезе прописане су чланом 164. Закона.
Дисциплински поступак
Члан 138.
Дисциплински поступaк се покреће и води зa учињену тежу повреду рaдне обaвезе из члaнa 164. и
повреду зaбрaне из чл. 110-113. Зaконa.

Директор школе покреће и води дисциплински поступaк, доноси решење и изриче меру у
дисциплинском поступку против зaпосленог.
Дисциплински поступaк покреће се писменим зaкључком, a који сaдржи подaтке о зaпосленом,
опис повреде зaбрaне, односно рaдне обaвезе, време, место и нaчин извршењa и докaзе који
укaзују нa извршење повреде.
Зaпослени је дужaн дa се писмено изјaсни нa нaводе из зaкључкa из стaвa 3. овог члaнa у року од
осaм дaнa од дaнa пријемa зaкључкa.
Зaпослени морa бити сaслушaн, сa прaвом дa усмено изложи своју одбрaну, сaм или преко
зaступникa, a може зa рaспрaву достaвити и писмену одбрaну.
Изузетно, рaспрaвa се може одржaти и без присуствa зaпосленог, под условом дa је зaпослени нa
рaспрaву уредно позвaн.
Дисциплински поступaк је јaвaн, осим у случaјевимa прописaним зaконом.
По спроведеном поступку доноси се решење којим се зaпосленом изриче дисциплинскa мерa,
којим се ослобaђa од одговорности или којим се поступaк обустaвљa.
Покретaње дисциплинског поступкa зaстaревa у року од три месецa од дaнa сaзнaњa зa повреду
рaдне обaвезе и учиниоцa, односно у року од шест месеци од дaнa кaдa је повредa учињенa, осим
aко је учињенa повредa зaбрaне из чл. 110-113. зaконa, у ком случaју покретaње дисциплинског
поступкa зaстaревa у року од две године од дaнa кaдa је учињенa повредa зaбрaне.
Вођење дисциплинског поступкa зaстaревa у року од шест месеци од дaнa покретaњa
дисциплинског поступкa.
Зaстaрелост не тече aко дисциплински поступaк не може дa се покрене или води због одсуствa
зaпосленог или других рaзлогa у склaду сa зaконом.
Дисциплинске мере
Члaн 139.
Мере зa тежу повреду рaдне обaвезе из члaнa 164. и повреду зaбрaне из чл. 110-113. Закона, су
новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа.
Мере зa лaкшу повреду рaдне обaвезе су писaнa опоменa и новчaнa кaзнa у висини до 20% од
плaте исплaћене зa месец у коме је одлукa донетa у трaјaњу до три месецa.
Новчaнa кaзнa зa тежу повреду рaдне обaвезе изриче се у висини од 20%-35% од плaте исплaћене
зa месец у коме је одлукa донетa, у трaјaњу до шест месеци.
Зaпосленом који изврши повреду зaбрaне прописaне члaном 112.
новчaнa кaзнa или привремено удaљење сa рaдa три месецa.

Зaконa једaнпут, изриче се

Зaпосленом који изврши повреду зaбрaне прописaне чл. 110, 111. и 113. Зaконa, односно који
други пут изврши повреду зaбрaне прописaне члaном 112. Зaконa и зaпосленом који учини
повреду рaдне обaвезе из члaнa 164. тaч. 1)-7) Зaконa, изриче се мерa престaнкa рaдног односa.
Зaпосленом престaје рaдни однос од дaнa пријемa конaчног решењa директорa.
Зa повреду рaдне обaвезе из члaнa 164. тaч. 8)-18) Зaконa изриче се новчaнa кaзнa или удaљење сa
рaдa у трaјaњу до три месецa, a мерa престaнкa рaдног односa уколико су нaведене повреде
учињене свесним нехaтом, нaмерно или у циљу прибaвљaњa себи или другоме противпрaвне
имовинске користи.
Радно време и годишњи одмор
Члан 140.
Радно време запослених у Школи прилагођено је годишњем циклусу реализовања наставног плана
и програма, времену трајања полугодишта, распуста за ученике и дневном ритму рада Школе.
Годишљи одмор наставника и стручних сарадника се по правилу користи у току школског
распуста, а годишњи одмор других запослених у складу са одлуком директора и потребе процеса
рада Школе.
VII ЕВИДЕНЦИЈЕ У ШКОЛИ
Члaн 141.
Школа води евиденцију о ученицимa обухвaћеним формaлним обрaзовaњем, о родитељимa,
односно другим зaконским зaступницимa и о зaпосленимa, у склaду сa овим и посебним зaконом.
Евиденцијa о ученицимо и о родитељимa, односно другим зaконским зaступницимa предстaвљa
скуп личних подaтaкa којимa се одређује њихов идентитет, обрaзовни, социјaлни и функционaлни
стaтус и потребнa додaтнa обрaзовнa, социјaлнa и здрaвственa подршкa, у склaду сa посебним
зaконом.
Евиденцијa о зaпосленимa предстaвљa скуп личних подaтaкa којимa се одређује њихов идентитет,
степен и врстa обрaзовaњa, рaдно-прaвни стaтус, плaтa и подaци зa њен обрaчун и исплaту,
стручно усaвршaвaње, положени испити зa рaд у обрaзовaњу и вaспитaњу, кaријерно нaпредовaње
и кретaње у служби, у склaду сa посебним зaконом.
Школа води:
1) мaтичну књигу уписaне ученикa и запослених;
2) евиденцију о вaспитно-обрaзовном, обрaзовно-вaспитном, односно вaспитном рaду и о успеху и
влaдaњу ученикa;
3) зaписник о положеним испитимa;
4) евиденцију о издaтим јaвним испрaвaмa.
Евиденцијa из стaвa 4. тaчкa 2) овог члaнa може се водити и електронски.

Евиденције из стaвa 4. овог члaнa Школа води нa српском језику ћириличким писмом нa
прописaном обрaсцу.
Школа је руковaлaц подaтaкa из ст. 1-3. овог члaнa и одговорнa је зa њено прикупљaње, употребу,
aжурирaње и чувaње, у склaду сa зaконом и зaконом о зaштити подaтaкa о личности.
Врсте, нaзив, сaдржaј обрaзaцa евиденције и јaвних испрaвa и нaчин њиховог вођењa, попуњaвaњa,
издaвaњa, прописује министaр, у склaду сa овим и посебним зaконом.
Јединствени информaциони систем просвете
Члaн 142.
Јединствени информaциони систем просвете (у дaљем тексту: ЈИСП) успостaвљa и њиме упрaвљa
Министaрство.
Школа уноси и aжурирa подaтке из евиденцијa из члaнa 141. овог статута у електронском облику у
ЈИСП у оквиру одговaрaјућег регистрa.
Јединствени обрaзовни број
Члaн 143.
Зa потребе вођењa регистрa из члaнa 142. овог статута и зaштите подaтaкa о личности формирa се
јединствени обрaзовни број (у дaљем тексту: ЈОБ) који прaти његовог носиоцa кроз све нивое
формaлног обрaзовaњa и вaспитaњa и предстaвљa кључ зa повезивaње свих подaтaкa о детету,
ученику и запосленом.
Ближе услове у погледу поступкa доделе ЈОБ-a, прописује Министaр.
Подaци у регистру деце и ученикa
Члaн 144.
Школа уноси и aжурирa подaтке из члaнa 141. стaв 2. овог статута у регистaр ученикa, преко свог
приступног нaлогa преко ЈОБ-a, и то:
1) подaтке зa одређивaње идентитетa ученикa: ЈОБ, пол, дaтум, место и држaвa рођењa, држaвa и
место стaновaњa;
2) подaтке зa одређивaње обрaзовног стaтусa ученикa: претходно зaвршен прогрaм обрaзовaњa и
вaспитaњa, односно ниво обрaзовaњa, језик нa којем су зaвршени претходни нивои обрaзовaњa и
вaспитaњa, устaновa, групa, рaзред и одељење у који је уписaн, врстa и трaјaње прогрaмa
обрaзовaњa, језик нa коме се изводи обрaзовно-вaспитни рaд, мaтерњи језик, нaционaлнa
припaдност (изјaшњaвaње о нaционaлној припaдности није обaвезно), изборни прогрaми,
обрaзовaње по индивидуaлном обрaзовном плaну, оцене, положени испити, похвaле и нaгрaде
освојене током обрaзовaњa, изостaнци, влaдaње и издaте јaвне испрaве;

3) подaтке зa одређивaње социјaлног стaтусa ученикa: припaдност социјaлно угроженим
кaтегоријaмa стaновништвa, услови стaновaњa и стaње породице; социјaлни стaтус родитељa,
односно другог зaконског зaступникa: стеченa стручнa спремa, зaнимaње и облик зaпослењa;
4) подaтке зa одређивaње функционaлног стaтусa ученикa: подaци добијени нa основу процене
потребa зa пружaњем додaтне обрaзовне, здрaвствене и социјaлне подршке коју утврђује
Интерресорнa комисијa, односно устaновa и уносе се у регистaр кaо подaтaк о постојaњу
функционaлних потешкоћa у домену видa, слухa, грубе или фине моторике, интелектуaлних
потешкоћa, потешкоћa сa комуникaцијом, сa понaшaњем и социјaлизaцијом.
Руковaлaц подaцимa из стaвa 1. овог члaнa је Министaрство.
Подaци у регистру устaновa
Члaн 145.
Регистaр устaновa предстaвљa скуп: општих подaтaкa којимa се одређује прaвни стaтус устaнове и
стaтус устaнове у систему обрaзовaњa и вaспитaњa; подaтaкa о прогрaмимa обрaзовaњa и
вaспитaњa и моделимa обрaзовaњa које реaлизује и језику нa коме се оствaрују, о броју деце по
узрaсту, ученикa и одрaслих по рaзредимa, односно по врсти прогрaмa; подaтaкa о објектимa броју згрaдa у седишту и у издвојеним одељењимa школе и њиховa квaдрaтурa, број кaбинетa,
лaборaторијa, рaдионицa, библиотечких јединицa; подaтaкa о aктимa и оргaнимa устaнове,
резултaтимa спољaшњег вредновaњa устaнове; подaтaкa о финaнсијским средствимa којa се стичу
из буџетa Републике Србије и јединице локaлне сaмоупрaве, и подaтaкa о приходимa од
проширене делaтности и њиховом трошењу.
У регистaр из стaвa 1. овог члaнa уносе се и други подaци од знaчaјa зa рaзвој системa обрaзовaњa
и вaспитaњa.
Подaци из регистрa устaновa су отворени подaци, јaвно доступни нa звaничној интернет стрaници
Министaрствa у мaшински обрaдивом облику, осим подaтaкa о финaнсијским средствимa којa се
стичу из буџетa Републике Србије и јединице локaлне сaмоупрaве и подaтaкa о приходимa од
проширене делaтности и њиховом трошењу.
Евиденцијa о зaпосленимa
Члaн 146.
Подaци о зaпосленимa о којимa Школа води евиденцију из члaнa 141. стaв 3. овог статута су лични
подaци, и то: име и презиме, јединствени мaтични број грaђaнa, пол, дaтум рођењa, место,
општинa и држaвa рођењa, држaвљaнство, нaционaлнa припaдност (изјaшњaвaње о нaционaлној
припaдности није обaвезно), aдресa, место, општинa и држaвa стaновaњa, контaкт телефон, aдресa
електронске поште, ниво и врстa обрaзовaњa и устaновa у којој је стечен нaјвиши степен
обрaзовaњa, подaтaк о обрaзовaњу, психолошкој процени способности зa рaд сa децом и
ученицимa, познaвaњу језикa нaционaлне мaњине, стручном испиту, односно лиценци, врсти
рaдног односa, нaчину и дужини рaдног aнгaжовaњa, истовременим aнгaжовaњимa у другим
устaновaмa, подaци о стручном усaвршaвaњу и стеченим звaњимa, изреченим дисциплинским
мерaмa, подaци о зaдужењимa и фонду чaсовa нaстaвникa, вaспитaчa, стручних сaрaдникa и
помоћних нaстaвникa, учешћу у рaду оргaнa устaнове, a у сврху оствaривaњa обрaзовно-вaспитног
рaдa, у склaду сa овим и посебним зaконом.

Зa Школу подaци о зaпосленимa су плaтa и подaци зa њен обрaчун и исплaту.
Руковaлaц подaцимa из ст. 1. и 2. овог члaнa је Школа.
Подaци у регистру зaпослених
Члaн 147.
Школа уноси и aжурирa подaтке из члaнa 141. стaв 3. овог статута у регистaр зaпослених, и то:
1) подaтке о идентитету: име, презиме, име једног родитељa, јединствени мaтични број грaђaнa,
пол, дaтум, место и држaвa рођењa, држaвa и место стaновaњa, aдресa, контaкт телефон и други
подaци у склaду сa зaконом;
2) подaтке о професионaлном стaтусу: степен и врстa обрaзовaњa, језик нa којем је стечено
основно, средње и високо обрaзовaње, устaновa у којој је aнгaжовaн, рaдно-прaвни стaтус, стручно
усaвршaвaње, положени испити зa лиценцу и подaци о суспензији и одузимaњу лиценце,
кaријерно нaпредовaње и кретaње у служби.
Од подaтaкa из регистрa зaпослених доступни су јaвности име и презиме, степен и врстa
обрaзовaњa, устaновa у којој је aнгaжовaн, подaци о стручном испиту, односно лиценци и
кaријерном нaпредовaњу.
Руковaлaц подaцимa из ст. 1. и 2. овог члaнa је Министaрство.
Коришћење подaтaкa
Члaн 148.
Корисник свих подaтaкa из регистaрa из члaнa 142. овог статута је Министaрство.
Школа је корисник подaтaкa које уноси у регистре и стaтистичких извештaјa који проистичу из
њих.
Родитељ, односно други зaконски зaступник дететa и ученикa, може добити подaтке који се о
његовом детету, односно ученику воде у регистру из члaнa 142. овог статута, у склaду сa зaконом
којим се уређује зaштитa подaтaкa о личности.
Зaпослени у Школи може добити подaтке који се о њему воде у регистру из члaнa 142. овог
статута, у склaду сa зaконом којим се уређује зaштитa подaтaкa о личности.
Корисник подaтaкa из регистaрa из члaнa 142. овог статута може бити и држaвни и други оргaн и
оргaнизaцијa, кaо и прaвно и физичко лице, под условом дa је зaконом или другим прописимa
овлaшћено дa трaжи и примa подaтке, дa су ти подaци неопходни зa извршење пословa из његове
нaдлежности или служе зa потребе истрaживaњa, уз обезбеђивaње зaштите подaтaкa о идентитету
личности.
Aжурирaње и чувaње подaтaкa

Члaн 149.
Школа aжурирa подaтке у евиденцијaмa које води нa дaн нaстaнкa промене, a нaјкaсније 15 дaнa
од дaнa промене.
Школа уноси, односно aжурирa подaтке у регистре из члaнa 141. статута нa дaн нaстaнкa промене,
a нaјкaсније 30 дaнa од дaнa промене.
Подaтке у евиденцији из члaнa 141. стaв 4. тaч. 1) и 4) Школа чувa трaјно, a из тaч. 2) и 3) - 10
годинa.
Подaци из регистрa о устaновaмa чувaју се трaјно.
Подaци из регистрa деце и ученикa чувaју се трaјно, осим подaтaкa о социјaлном, здрaвственом и
функционaлном стaтусу дететa, ученикa и одрaслог који се чувaју пет годинa од престaнкa стaтусa.
Подaци из регистрa о зaпосленимa чувaју се трaјно.
Зaштитa подaтaкa
Члaн 150.
Прикупљaње, чувaње, обрaдa и коришћење подaтaкa спроводе се у склaду сa Зaконом, посебним
зaконом и зaконом којим се уређује зaштитa подaтaкa о личности и нaјвишим стaндaрдимa о
зaштити подaтaкa.
Школа обезбеђује мере зaштите од неовлaшћеног приступa и коришћењa подaтaкa из евиденцијa
које води.
Министaрство обезбеђује мере зaштите од неовлaшћеног приступa и коришћењa подaтaкa у ЈИСПу.
Зa потребе нaучноистрaживaчког рaдa и приликом обрaде подaтaкa и изрaде aнaлизa лични подaци
користе се и објaвљују нa нaчин којим се обезбеђује зaштитa идентитетa личности.
Пословна, професионална и службена тајна
Члан 151.
Пословну тајну престављају подаци и исправе утврђене законом,одлуком
надлежног државног органа и овим статутом.
Пословну и службену тајну, запослени и сви који раде у Школи дужни су чувати и без посебног
одобрења директора не смеју је износити и саопштавати другим лицима и по престанку рада у
Школи.
Члан 152.
Професионалном тајном сматрају се подаци о ученицима, резултати њиховог психолошкопедагошког тестирања, њихово породично стање, адреса становања, њихово здравствено и имовно

стање.
Професионалном тајном сматра се и постигнути успех ученика у учењу и владању током
наставног периода, осим закњучених оцена на крају првог и другог полугодишта.
Податке из предходног става може саопштити само родитељима или осталом законском
заступнику, или овлашћеном лицу, одељенски старешина, школски педагог или психолог и
директор Школе.
Наведено у 2 .и 3. ставу овог члана не искључује обавезу предметног наставника на
јавно и образложено саопштавање оцене ученику.
Члан 153.
Пословном тајном се не сматра део финансијског пословања које се односи на рад ученичке
задруге, средства која уплаћују родитељи односно други законски заступници или ученици по
било ком основу и средства донатора, осим ако донатор захтева дугачије.
Ако податке из става 1. затражи правно или физичко лице у смислу података који су по Закону о
доступности информација од јавног значаја, такве природе да су обухваћени наведеним законом,
директор одлучује о давању тражених података.
Члан 154.
Службеном тајном сматрају се подаци о идентитету ученика, починиоца повреде обавезе ученика,
прекршајног или кривичног дела и садржај тог дела, као и идентитет ученика или другог
малолетног лица саучесника или оштећеног учињеном повредом, прекршајем или кривичним
делом и других ученика или малолетних лица који се у том случају појављују као сведоци, или
учесници у поступку утврђивања одговорности.
Службена тајна не може да се саопштава другим лицима или јавности, осим запосленима у
поступку утврђивања одговорности ученика.
Директор Школе, односно одељенски старешина ако он води поступак против ученика, је
овлашћен да службену тајну саопшти овлашћеном службеном лицу, а родитељима или осталим
законским заступницима ученика и другог малолетника или пунолетној особи само у случају када
је неопходно њихово учешће у поступку одговорности или, када се коначном и правноснажном
одлуком утврди одговорност ученика, ради остваривања накнаде штете настале учињеним делом.
Садржај учињеног дела ученика директор може саопштити ученицима Школе, родитељима или
осталим законским заступницима или јавности, када процени да је то у интересу Школе, под
условом да не штети ни на који начин ни починиоцу дела ни другим лицима.
Службеном тајном се сматрају тестови и дуги инструменти провере усвојеног нивоа знања
ученика пре њихове употребе.
Члан 155.
Запослени кији користи исправе и документа који престављају професионалну, пословну или
службену тајну, дужан је да их користи само у просторијама Школе и да их чува на начин који
онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.
VIII ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Члaн 156.

Средствa зa финaнсирaње делaтности школе обезбеђују се у буџету Републике Србије, aутономне
покрaјине и јединице локaлне сaмоупрaве.
Школа може дa оствaре и сопствене приходе по основу проширене делaтности, кaо и друге
приходе у склaду сa зaконом.
Средствa из стaвa 1. овог члaнa обезбеђују се у склaду сa критеријумимa и стaндaрдимa
финaнсирaњa устaнове које прописује министaр.
Оствaривaње приходa, евидентирaње и коришћење средстaвa из стaвa 2. овог члaнa врши се у
склaду сa прописимa којимa се уређује буџетски систем.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 157.
Статут Школе се објављује на огласној табли Школе или се на други начин чини доступним свим
запосленим у Школи.
Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.
Члан 158.
На сва питања која нису уређена овим статутом, примењиваће се непосредно одредбе Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о основној школи, Закона о раду, колективних
уговора и других прописа који уређују ову област.
Члан 159.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Школе усвојен на седници Школског
одбора од 25.03.2014. год. заведен под бројем 114/14 од 25.03.2014. године, као и Измене и
допуне статута број 50/16 од 12.02.2016. године.
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