СТАТУТ ОШ „Антон Скала“

На пснпву шлана 57. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник РС"
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и шлана 104. Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу
("Службени гласник РС" бр. 55/2013), Шкплски пдбпр Пснпвне щкпле „Антпн Скала“ из Бепграда
на седници пд 24.12.2013. гпдине, дпнеп је

СТАТУТ
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „АНТПН СКАЛА“

I - ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим Статутпм се уређују правни пплпжај щкпле, делатнпст щкпле, унутращоа
прганизација щкпле, управљаое и рукпвпђеое щкплпм, струшни пргани щкпле, нашин
пдлушиваоа, пствариваое и защтита права ушеника и заппслених, защтита и безбеднпст ушеника и
заппслених пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, нашин дпнпщеоа ппщтих актата и
пбавещтаваоа п пдлукама пргана щкпле, средства за рад, планираое, ппслпвна тајна,
пбавещтаваое и инфпрмисаое, међуспбна права и пбавезе щкпле и псниваша и друга питаоа кпја
су пд знашаја за рад Пснпвне щкпле „Антпн Скала“ (у даљем тексту: щкпла).
Члан 2.
Шкпла је устанпва кпја пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа деце са
сметоама у развпју у складу са Уставпм Републике Србије, Закпнпм п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа, Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, важећим закпнима и
ппдзакпнским актима, Ппсебним кплективним угпвпрпм за заппслене у пснпвним и средоим
щкплама и дпмпвима ушеника, пвим статутпм и другим ппщтим актима щкпле.
Члан 3.
Шкпла пбавља пбразпвнп-васпитну делатнпст и ппслпве кпјима се пбезбеђује пствариваое
закпнпм утврђених права ушеника уз ппщтпваое ппщтих принципа пбразпваоа и васпитаоа без
дискриминације пп билп кпм пснпву, пствариваоа циљева и стандарда пбразпваоа и васпитаоа
ушеника пснпвнпщкплскпг узраста.
Члан 4.
Заппслени у щкпли пстварују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у складу са пдредбама Закпна
п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу,
Закпна п раду, другим важећим закпнима и ппдзакпнским актима, Ппсебним кплективним
угпвпрпм за заппслене у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима ушеника, пвим статутпм и
другим ппщтим актима щкпле.
Члан 5.
У щкпли је забраоенп физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти ушеника, кап и пплитишкп
прганизпваое и кприщћеое щкплскпг прпстпра у те сврхе.
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Члан 6.
На пснпву пдредаба пвпг статута и у складу са оим, ппједини пднпси заппслених уређују
се и другим ппщтим актима щкпле.

II – ПРАВНИ ППЛПЖАЈ И РАД ШКПЛЕ
Назив и седиште шкпле
Члан 7.
Шкпла је устанпва за пбављаое делатнпсти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и ппслује
ппд називпм Пснпвна щкпла „Антпн Скала“.
Седищте щкпле је у Бепграду, улица Петра Чајкпвскпг бр.2а.

Члан 8.
Шкпла је пснпвана Рещеоем Скупщтине ппщтине Савски венац брпј 2657/1 пд 16.06.1964.
гпдине и уписана у судси регистар кпд Тргпвинскпг суда у Бепграду, регистарски улпжак брпј 5-8700.
Печати и штамбиљи шкпле
Члан 9.
Шкпла у свпм раду кпристи:

Велики пешат Шкпле кпји је пкруглпг пблика, прешника 32 милиметра, са кружнп
исписаним текстпм, на српскпм језику и ћирилишним писмпм: „Република Србија – Град
Београд – општина Савски венац, Основна школа „Антон Скала“, а у средини печата
утиснут је грб Републике Србије.“
Великим пешатпм пверава се верпдпстпјнпст јавне исправе кпју издаје Шкпла
(сведпшанствп п заврщенпј пснпвнпј щкпли, сведпшанствп п заврщенпм ппјединашнпм
разреду, ђашка коижица, превпдница, увереое п пплпженпм странпм језику).
Шкпла има и два мала пешата.
Мали пешат пкруглпг пблика, прешника 28 мм са истим текстпм кап и велики пешат.
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Мали пешат са пзнакпм "I", пкруглпг пблика, прешника 28 мм исте садржине кап и велики
пешат.

Мале пешате Шкпла упптребљава у правнпм прпмету, за финансијскп-административнп ппслпваое, у платнпм прпмету за финансијскп ппслпваое и за пвераваое
угпвпра и ппјединашних правних аката, пптврда, увереоа, и других аката кпје Шкпла
издаје ушеницима, заппсленима у Шкпли (у даљем тексту: заппслени) и трећим лицима.
Шкпла у свпм раду кпристи и штамбиље.
Штамбиљ за пријем ппднесака, правпугапнпг пблика, велишине 60x30 мм, са впдправнп
исписаним текстпм кпји гласи: „Република Србија, Град Београд, општина Савски венац, Основна
школа “Антон Скала“, датум пријема, организациона јединица, број, прилог и вредност“.
За птпрему ппщте Штамбиљ щкпле, правпугапнпг пблика велишине 64x30 мм, са
впдправнп исписаним текстпм кпји гласи: „Република Србија, Град Београд, општина Савски
венац, Основна школа “Антон Скала” број и датум“.
Текст на пешатима и щтамбиљима исписан је на српскпм језику, ћирилишким писмпм.
Члан 10.
Директпр щкпле је пдгпвпран за упптребу и шуваое пешата и щтамбиља.
Директпр щкпле мпже пренети та пвлащћеоа другпм лицу.
Лице кпме је ппверен пешат на шуваое и упптребу дужнп је да шува пешат на нашин кпји
пмпгућава непвлащћенп кприщћеое пешата.
Пешати и щтамбиљи шувају се ппсле упптребе закљушани.
Правни пплпжај шкпле
Члан 11.
Шкпла има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима на пснпву
закпна и пвпг Статута. Шкпла има правп да у правнпм прпмету закљушује угпвпре и предузима
друге правне радое и правне ппслпве у пквиру свпје правне и ппслпвне сппспбнпсти.
Члан 12.
Шкпла ппслује прекп свпг текућег рашуна кпји се впди кпд надлежне службе у Бепграду.
Матишни брпј щкпле је 07002106.
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Пдгпвпрнпст за пбавезе
Члан 13.
За свпје пбавезе у правнпм прпмету са трећим лицима щкпла пдгпвара свим средствима
кпјима распплаже.

II - ЗАСТУПАОЕ И ПРЕДСТАВЉАОЕ
Члан 14.
Шкплу заступа и представља директпр щкпле.
У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра щкпле да пбавља дужнпст,
замеоује га наставник или струшни сарадник у щкпли на пснпву писменпг пвлащћеоа кпје издаје
директпр.
Таквп пвлащћеое мпже дати и щкплски пдбпр, укпликп директпр није у мпгућнпсти да
пдреди свпг заменика.
Пвлащћенп лице унпси у акт свпј пптпис са ппдаткпм „ пп пвлащћеоу“.
Пвлащћеое из става 2. пвпг шлана мпже се из закпнпм предвиђених разлпга у свакп дпба
пппзвати.
У пквиру свпјих пвлащћеоа директпр мпже пвластити пунпмпћника да заступа интересе
щкпле.
Јавне исправе пптписује директпр щкпле.
Пдгпвпрнпст за безбеднпст ученика
Члан 15.
Шкпла је дужна да прппище мере защтите и безбеднпсти ушеника, у сарадои са
надлежним прганпм јединице лпкалне сампуправе (ппщтине).
Пдлуку из претхпднпг става, дпнпси щкплски пдбпр.

Статусне прпмене, прпмене назива и седишта
Члан 16.
Шкпла мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта.
Пдлуку п статуснпј прпмени щкпле дпнпси щкплски пдбпр уз сагласнпст псниваша.
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Пдлуку п прпмени назива или седищта щкпле дпнпси щкплски пдбпр уз сагласнпст
псниваша, а када је псниваш Република, аутпнпмна ппкрајина или јединица лпкалне сампуправе, уз
сагласнпст Министарства.
Шкпла не мпже да врщи статусне прпмене, прпмену назива или седищта у тпку наставне
гпдине.

IV - ДЕЛАТНПСТ ШКПЛЕ
Члан 17.
Системпм пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа пбезбеђује се ппстизаое циљева и
пствареое исхпда дефинисаних Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и
ппсебним закпнима у пбластима oбразпваоа и васпитаоа

Члан 18.
Пснпвна делатнпст щкпле је пбразпваое и васпитаое ушеника са сметоама у развпју у
пквиру пснпвнпг пбразпваоа кпју щкпла пбавља сампсталнп, или у сарадои са другим
прганизацијама и устанпвама.
Шкпла мпже пбављати делатнпст пружаоа дпдатне ппдрщке ушеницима са сметоама у
развпју у редпвнпм систему пбразпваоа и васпитаоа, у складу са критеријумима и стандардима
кпје прпписује министар.
Шкпла свпју пбразпвнп-васпитну делатнпст пстварује на пснпву прпписаних наставних
планпва и прпграма и у пбавези је да дп заврщетка наставне гпдине пствари наставни план и
прпграм са прпписаним фпндпм шаспва из свих предмета и других активнпсти утврђених
гпдищоим планпм рада щкпле.
Пснпвнп пбразпваое и васпитаое пдвија се у трајаоу пд псам гпдина и пстварује се у два
пбразпвна циклуса.
Први циклус пбухвата I дп IV разреда и пдвија се у складу са наставним планпм и
прпгрампм и щкплским прпгрампм.
Други циклус пбухвата V дп VIII разреда и пдвија се у складу са наставним планпм и
прпгрампм и щкплским прпгрампм.
Шкпла пбавља и делатнпст предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа.
Члан 19.
Шкпла мпже да пбавља делатнпст ван седищта, прганизпваоем издвпјенпг пдељеоа уз
сагласнпст Министарства.
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Издвпјенп пдељеое нема свпјствп правнпг лица.
Члан 20.
Шкпла мпже да пбавља и другу делатнпст кпја је у функцији пбразпваоа и васпитаоа (у
даљем тексту: прпщирена делатнпст), ппд услпвпм да се ушеници ангажују у пквиру практишне
наставе и да се радпм наставника не пмета пствариваое делатнпсти пбразпваоа и васпитаоа.
Прпщирена делатнпст щкпле мпже да буде даваое услуга, прпизвпдоа, прпдаја и друга
делатнпст кпјпм се унапређује или дппринпси раципналнијем и квалитетнијем пбављаоу
пбразпваоа и васпитаоа.
Пдлуку п прпщиреоу делатнпсти дпнпси щкплски пдбпр, уз сагласнпст Министарства.
V - ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Члан 21.
У Шкпли се негују пднпси међуспбнпг разумеваоа и уважаваоа лишнпсти деце, ушеника,
заппслених и рпдитеља.
Заппслени имају пбавезу да свпјим радпм и укупним ппнащаоем дппринпсе развијаоу
ппзитивне атмпсфере у щкпли.
Ппнащаое у щкпли и пднпси ушеника, заппслених и рпдитеља уређују се Правилима
ппнащаоа у щкпли.
Члан 22.
У Шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, дискриминищу или
издвајају лица, пднпснп групе лица, пп пснпву: расне, наципналне, етнишке, језишке, верске или
пплне припаднпсти, физишких и психишких свпјстава, сметои у развпју и инвалидидтета,
здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа, пднпснп пплитишкпг
ппредељеоа и ппдстицаое или неспрешаваое таквих активнпсти, кап и пп другим пснпвама
утврђеним закпнпм кпјим се прпписује забрана дискриминације.
Ппд дискриминацијпм лица или групе лица сматра се свакп неппсреднп или ппсреднп, на
птвпрен или прикривен нашин, искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, неједнакп
ппступаое или прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика ппвлађиваоем
или даваоем првенства.
Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере уведене ради ппстизаоа пуне
равнпправнпсти, защтите и напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у неједнакпм
пплпжају.
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Ближе критеријуме за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг, ушеника
или трећег лица у устанпви, заједнишки прпписује министар и прган надлежан за припрему
прпписа п људским и маоинским правима.
Члан 23.
У Шкпли је забраоенп: физишкп, психишкп и спцијалнп насиље; злпстављаое и занемариваое
деце и ушеника; физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, пднпснп сексуална злпупптреба деце и
ушеника или заппслених.
Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг или
ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или
пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти детета и ушеника или
заппсленпг.
Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое устанпве или заппсленпг да
пбезбди услпве за правилан развпј детета и ушеника.
Шкпла је дужна да пдмах ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд ушеника примете
знаци насиља, злпстављаоа или занемариваоа.
Ппд физишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана Статута сматра се:
-физишкп кажоаваое ушеника пд стране заппслених и других пдраслих пспба;
-свакп ппнащаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа
ушеника или заппсленпг;
-насилнп ппнащаое заппсленпг према ушеницима или другим заппсленим, кап и ушеника према
другим ушеницима или заппсленим.
Ппд психишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана Статута сматра се ппнащаое кпје
дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства
ушеника или заппсленпг.
Ппд спцијалним насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана Статута сматра се искљушиваое
ушеника из групе врщоака и разлишитих пблика спцијалних активнпсти устанпве.
У щкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа из става 2. пвпг шлана Статута пд
стране ушеника, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља или пдраслпг над наставникпм, струшним
сарадникпм и другим заппсленим.
Збпг ппвреде забране из става 8. пвпг шлана Статута прптив рпдитеља, пднпснп старатеља
ушеника ппкреће се прекрщајни, пднпснп кривишни ппступак.
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Члан 24.
У щкпли није дпзвпљенп странашкп прганизпваое и делпваое и кприщћеое прпстпра
устанпве у те сврхе.
VI - УПРАВЉАОЕ И РУКПВПЂЕОЕ
Пргани шкпле
Члан 25.
Шкпла има пргане: управљаоа, рукпвпђеоа, струшне и саветпдавне пргане кпји су
утврђени закпнпм и пвим Статутпм.
1.Шкплски пдбпр
Члан 26.
Прган управљаоа у щкпли јесте щкплски пдбпр.
Шкплски пдбпр има девет шланпва, укљушујући и председника.
Чланпве щкплскпг пдбпра именује и разрещава скупщтина јединице лпкалне сампуправе а
председника бирају шланпви већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва щкплскпг пдбпра.
Шкплски пдбпр шине пп три представника заппслених, рпдитеља и јединице лпкалне
сампуправе.
Чланпве щкплскпг пдбпра из реда заппслених предлаже наставнишкп веће, а из реда
рпдитеља – савет рпдитеља, тајним изјащоаваоем.
За шлана пргана управљаоа не мпже да буде предлпженп ни именпванп лице:
1) кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп за кпје је изрешена
безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца или кпје је псуђенп за: кривишнп делп
насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица
или рпдпскрвоеое; за кривишнп делп примаое мита или даваое мита; за кривишнп делп из групе
кривишних дела прптив пплне слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других
дпбара защтићених међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, на лице за
кпје је, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое;
2) кпје би мпглп да заступа интересе вище структура, псим шланпва синдиката;
3) шији су ппслпви, дужнпст или функција несппјиви са пбављаоем ппслпва у пргану
управљаоа;
4) кпје је већ именпванп за шлана пргана управљаоа друге устанпве;
5) кпје је изабранп за директпра друге устанпве;
6) у другим слушајевима, утврђеним закпнпм.
Рещеое п именпваоу, пднпснп п разрещеоу щкплскпг пдбпра кпнашнп је у управнпм
ппступку.
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Мандат шкплскпг пдбпра
Члан 27.
Чланпви щкплскпг пдбпра именују се на шетири гпдине.
Ппступак за именпваое шланпва щкплскпг пдбпра ппкреће се најкасније два месеца пре
истека мандата претхпднп именпваним шланпвима щкплскпг пдбпра.
Скупщтина јединице лпкалне сампуправе разрещиће, пре истека мандата, ппједине
шланпве, укљушујући и председника или щкплски пдбпр, на лишни захтев шлана и акп:
1) щкплски пдбпр дпнпси незакпните пдлуке или не дпнесе пдлуке кпје је на пснпву
закпна и статута дужан да дпнпси;
2) шлан щкплскпг пдбпра непправданим пдсуствпваоима или несавесним радпм
пнемпгућава рад пргана управљаоа;
3) у ппступку преиспитиваоа акта п именпваоу утврди неправилнпсти;
4) пвлащћени предлагаш ппкрене иницијативу за разрещеое шлана щкплскпг пдбпра збпг
престанка пснпва пп кпјем је именпвани у щкплскпм пдбпру;
5) наступи услпв из шлана 54. став 11. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа.
Када Министарствп утврди неправилнпсти у ппступку именпваоа, пднпснп разрещеоа
щкплскпг пдбпра, скупщтина јединице лпкалне сампуправе дужна је да пдмах, а најкасније у рпку
пд 15 дана пд дана дпстављаоа акта кпјим се налаже мера, птклпни утврђене неправилнпсти.
Акп скупщтина јединице лпкалне сампуправе не ппкрене ппступак за преиспитиваое акта
п именпваоу, пднпснп разрещеоу пргана управљаоа и не усагласи га са закпнпм, у рпку из става
4. пвпг шлана, министар разрещава ппстпјећи и именује привремени прган управљаоа щкпле.
Привремени прган управљаоа
Члан 28.
Министар именује привремени прган управљаоа щкпле акп председника и шланпве не
именује јединица лпкалне сампуправе дп истека мандата претхпднп именпваним шланпвима
пргана управљаоа.
Мандат привременпг пргана управљаоа щкпле траје дп именпваоа нпвпг.
Надлежнпст шкплскпг пдбпра
Члан 29.
Шкплски пдбпр щкпле:
1. дпнпси Статут, Правила ппнащаоа у Шкпли и друге ппщте акте и даје сагласнпст на акт п
прганизацији и систематизацији ппслпва;
2. дпнпси пдлуку п статуснпј прпмени Шкпле и прпмени назива и седищта, уз сагласнпст
псниваша;
3. дпнпси щкплски прпграм, развпјни план, гпдищои план рада и усваја извещтаје п оихпвпм
пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу;
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4. именује шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое;
5. утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике;
6. дпнпси финансијски план устанпве у складу са закпнпм;
7. усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун и извещтај п извпђеоу екскурзија и излета;
8. расписује кпнкурс и бира директпра и бира председника и шланпве кпмисије за избпр
директпра кап и оихпве заменике;
9. дпнпси пдлуку п избпру директпра щкпле;
10. ппставља врщипца дужнпсти директпра;
11. даје пвлащћеое ради замеоиваоа пдсутнпг или спрешенпг директпра;
11. дпнпси пдлуку п престанку дужнпсти директпра;
12. разматра ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и васпитаоа и
стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва рада и пствариваое пбразпвнпваспитнпг рада;
13. дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оихпвпм пствариваоу;
14. пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на рещеое директпра;
15. дпнпси пдлуку п удаљаваоу заппсленпг са рада укпликп тп не уради директпр ;
16. пдлушује п даваоу у закуп щкплских прпстприја;
17. брине се п пптпунпм, благпвременпм и ташнпм инфпрмисаоу заппслених п питаоима
знашајним за живпт и рад Шкпле;
18. усваја извещтај п раду директпра и извещтаје п раду щкпле;
19. дпнпси прпграм мера защтите и унапређеоа радне и живптне средине;
20. прпписује мере, нашин и ппступак защтите и безбеднпсти ушеника за време пствариваоа
пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује щкпла у сарадои са надлежним
прганпм јединице лпкалне сампуправе;
21. дпнпси пдлуке пп предлпзима Савета рпдитеља, даје пдгпвпре на питаоа и изјащоава се п
ставпвима кпје му упућује тај прган;
22. пбразује кпмисије и радна тела за пбављаое ппслпва из свпг делпкруга;
23. пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и пвим статутпм.
Шкплски пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.
Седницама щкплскпг пдбпра присуствују и ушествују у оегпвпм раду представник
синдиката и ушенишкпг парламента, без права пдлушиваоа.
За пбављаое ппслпва из свпје надлежнпсти щкплски пдбпр пдгпвара пргану кпји га
именује и пснивашу.
Нашин рада щкплскпг пдбпра ближе се уређује Ппслпвникпм п раду щкплскпг пдбпра.
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2. Савет рпдитеља
Члан 30.
Ради пствариваоа щтп бпље сарадое и ушещћа рпдитеља у пствариваоу пбразпвнпваспитних задатака Шкпле у Шкпли се, кап саветпдавнп телп фпрмира Савет рпдитеља Шкпле.
Савет рпдитеља щкпле шини пп један представник рпдитеља ушеника свакпг пдељеоа.
Чланпви савета рпдитеља бирају се на ппшетку щкплске гпдине, најкасније дп 15 септембра.
Нашин рада савета рпдитеља щкпле утврђује се ппслпвникпм савета.
Члан 31.
Савет рпдитеља:
1. предлаже представнике рпдитеља ушеника у Шкплски пдбпр тајним гласаоем;
2. предлаже свпг представника у струшни актив за развпјнп планираое и у друге тимпве щкпле.
3. предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада;
4. ушествује у ппступку предлагаоа избпрних предмета и у ппступку избпра учбеника;
5. даје мищљеое и разматра предлпг прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана,
гпдищоег плана рада, извещтаја п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и п сампвреднпваоу;
6. разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација, предлаже Шкплскпм пдбпру намену
кприщћеоа средстава пстварених радпм ђашке задруге и средстава прикупљених пд рпдитеља;
7. разматра и прати услпве за рад Шкпле, услпве за пдрастаое и ушеое, безбеднпст и защтиту
ушеника;
8. ушествује у ппступку прпписиваоа мера, нашина и ппступка защтите и безбеднпсти ушеника за
време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује Шкпла;
9. даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзија и излета и разматра извещтај п оихпвпм
пствариваоу;
10. разматра успех и дисциплину ушеника и предлаже мере за ппбпљщаое успеха и дисциплине;
11. прганизује и спрпвпди сарадоу са надлежним прганима у Ппщтини;
12.брине се п здравственпј и спцијалнпј защтити ушеника;
13.пбавља и друге ппслпве пд интереса за Шкплу, пднпснп пдлушује п питаоима п
кпјима пргани Шкпле не мпгу дпнпсити пдлуке без претхпднп дпбијенпг мищљеоа рпдитеља.
Члан 32.
Избпри шланпва савета врще се јавним гласаоем.
Савет рпдитеља на првпј седници бира председника и заменика председника јавним
гласаоем.
Изабрани су кандидати за кпје се изјаснила већина пд укупнпг брпја присутних шланпва
Савета рпдитеља.
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Председник и заменик председника бирају се за сваку щкплску гпдину са мпгућнпщћу
ппнпвнпг избпра.
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује щкплскпм пдбпру, директпру и
струшним прганима щкпле.
Члан 33.
Председник Савета за свпј рад пдгпвпран је Савету рпдитеља.
Председник Савета мпже да ппднесе пставку укпликп не мпже да пдгпвпри свпјим пбавезама
или да спрпведе дпнете пдлуке.
Савет рпдитеља мпже да пппзпве председника укпликп пн свпје пбавезе не пбавља са
успехпм.
Пдлука п прихватаоу пставке, пднпснп п пппзиву председника дпнпси се јавним гласаоем,
већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва Савета.
Пдредбе става 1. дп 4. пвпг шлана схпднп се примеоују и на заменика председника Савета
рпдитеља.
Члан 34.
Савет рпдитеља пбавља ппслпве из свпје надлежнпсти на седницама.
Седнице Савета рпдитеља су јавне и мпгу им присуствпвати пстали рпдитељи ушеника и
наставници.
Седнице Савета рпдитеља сазива и оима рукпвпди председник Савета.
Председник сазива седнице Савета писаним путем најраније три дана пре дана пдржаваоа
седнице.
У хитним слушајевима седница се мпже сазвати и усменим путем, пднпснп телефпнским
ппзивпм.
Члан 35.
Председник Савета у припреми седнице мпже да се кпнсултује са директпрпм.
На седници Савета впди се записник.
Записник пверавају председник и записнишар.
Члан 36.
Седници Савета дужни су да присуствују сви шланпви.
У слушају спрешенпсти шланпви Савета пбавезни су да благпвременп пбавесте Шкплу.
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Члан 37.
Закљушци Савета рпдитеља пбјављују се на пгласнпј табли најкасније у рпку пд три дана пд
дана пдржаваоа седнице.
П изврщеоу дпнетих закљушака брине се председник Савета.
Члан 38.
Ради пбављаоа ппслпва из свпје надлежнпсти Савет рпдитеља мпже пбразпвати сталне или
ппвремене кпмисије.
Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије Савет утврђује састав кпмисије, задатке и рпк оихпвпг
изврщеоа.

3. Директпр шкпле
Члан 39.
Директпр рукпвпди радпм щкпле.
Дужнпст директпра щкпле мпже да пбавља лице кпје има пдгпварајуће пбразпваое из
шлана 8. став 2. и шлана 120. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, за наставника те
врсте щкпле и ппдрушја рада, за педагпга и психплпга, дпзвплу за рад, пбуку и пплпжен испит за
директпра устанпве и најмаое пет гпдина рада у устанпви на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа,
накпн стешенпг пдгпварајућег пбразпваоа.
Изузетнп, дужнпст директпра пснпвне щкпле мпже да пбавља лице кпје има пдгпварајуће
пбразпваое из шлана 8. став 3. пвпг закпна за наставника те врсте щкпле, дпзвплу за рад, пбуку и
пплпжен испит за директпра устанпве и најмаое десет гпдина рада у устанпви на ппслпвима
пбразпваоа и васпитаоа, накпн стешенпг пдгпварајућег пбразпваоа, акп се на кпнкурс не пријави
ниједан кандидат са пдгпварајућим пбразпваоем из шлана 8. став 2. Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа. На ппнпвљенпм кпнкурсу кандидати кпји имају пдгпварајуће
пбразпваое из шлана 8. ст. 2. и 3. Закпна, равнпправни су.
Испит за директпра устанпве мпже да пплаже и лице кпје испуоава услпве за директпра
устанпве и кпје има и дпказ п ппхађанпм прпписанпм прпграму пбуке.
Лице кпје пплпжи испит за директпра стише дпзвплу за рад директпра.
Изабрани директпр кпји нема пплпжен испит за директпра, дужан је да га пплпжи у рпку
пд гпдину дана пд дана ступаоа на дужнпст.
Директпру кпји не пплпжи испит за директпра у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на
дужнпст, престаје дужнпст директпра.
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Дпзвпла за рад директпра пдузима се директпру кпји је псуђен правнпснажнпм пресудпм
за кривишнп делп или привредни преступ у врщеоу дужнпсти.
Директпр щкпле бира се на перипд пд шетири гпдине.
Мандат директпра теше пд дана ступаоа на дужнпст.
Директпру щкпле мирује радни пднпс за време првпг избпрнпг перипда на раднпм месту
са кпга је изабран.
Директпру щкпле престаје радни пднпс акп се у тпку трајаоа мандата утврди да не
испуоава услпве из става 2. пвпг шлана или пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу на захтев
пргана управљаоа.
П правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима директпра пдлушује щкплски пдбпр.
Избпр директпра шкпле
Члан 40.
Директпра щкпле бира щкплски пдбпр на пснпву јавнпг кпнкурса, пп прибављенпм
мищљеоу наставнишкпг већа.
Кпнкурс за избпр директпра расписује се најкасније три месеца пре истека мандата
директпра.
Кпнкурс за именпваое директпра пбјављује Шкплски пдбпр у средству јавнпг
инфпрмисаоа.
Рпк за ппднпщеое пријаве на кпнкурс је 15 дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса.
Уз пријаву кандидати су дужни да ппднесу:
1.пверену кппију диплпме п заврщенпм факултету,
2. пверену кппију увереоа п пплпженпм испиту за директпра;
3.пверену кппију увереоа п пплпженпм струшнпм испиту,пднпснп лиценци,
4.дпказ п раднпм стажу,
5.дпказ п физишкпј и психишкпј сппспбнпсти за рад са децпм,
6.увереое да није ппд истрагпм,
7. уереое да није псуђиван;
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8.увереое п држављанству,
9.бипграфија са кратким прегледпм кретаоа у служби са предлпгпм прпграма рада директпра
щкпле.
Пријаве на кпнкурс разматра ппсебнп именпвана Кпмисија кпја има председника и два
шлана а кпје бира Шкплски пдбпр, кап и оихпве заменике. Кпмисија је дужна да размптри све
благпвремене и пптпуне пријаве. Ппд благпвременпм пријавпм сматра се пна пријава кпја је
ппднета у рпку утврђенпм кпнкурспм. Акп је пријава ппднета преппрушенпм ппщиљкпм, тада се
кап дан ппднпщеоа пријаве сматра дан предаје ппщиљке ппщти. Ппд пптпунпм пријавпм сматра
се пна пријава кпја у прилпгу садржи дпкумента кпјима кандидат дпказује да испуоава услпве
предвиђене кпнкурспм. Неблагпвремене и непптпуне пријаве кпмисија пдбацује, пднпснп не
узима на разматраое. Кпмисија пбавещтава Наставнишкп веће п кандидатима кпји су
кпнкурисали. Наставнишкп веће дпставља свпје мищљеое Шкплскпм пдбпру.
Кандидат мпже дпказе п испуоенпсти услпва за избпр дпставити ппсле истека рпка за
дпстављаое пријава на кпнкурс, али самп акп ушини верпватним да те дпказе није мпгап да
благпвременп прибави из пправданих разлпга. Дпказе п пправданпсти разлпга за прппущтаое
рпка кандидат кпнкурса је пбавезан да дпстави заједнп са накнаднп ппднетим дпказима за избпр.

Члан 41.
Шкплски пдбпр пре дпнпщеоа пдлуке п избпру директпра щкпле прибавља мищљеое
Наставнишкпг већа кпје га не пбавезује.
Мищљеое Наставнишкпг већа даје се на ппсебнпј седници кпјпј присуствују сви заппслени
(на непдређенп и пдређенп раднп време) и кпји се изјащоавају п свим кандидатима тајним
изјащоаваоем, а седница не мпже ппшети са радпм укпликп не присуствује прпста већина свих
заппслених (50%+1) .
Тајнп гласаое спрпвпди се на следећи нашин:
На гласашким листићима кпји су заведени у делпвпдну коигу кандидати се навпде
редпследпм утврђеним на листи кандидата, пп азбушнпм реду, испред свакпг имена ставља се
редни брпј. Гласаое се врщи запкруживаоем реднпг брпја испред имена кандидата за кпга се
гласа. Тајним гласаоем рукпвпди, гласашке листиће и гласашку кутију припрема и врщи друге
пптребне радое Кпмисија пд три шлана пдређена пд стране Наставнишкпг већа из редпва свих
заппслених, кпји бира и председника кпмисије.
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Резултате тајнпг гласаоа утврђује Кпмисија из претхпднпг става и п тпме саставља
записник, а пбјављује их председник Кпмисије. Наставнишкп веће дпставља свпје мищљеое
Шкплскпм пдбпру.
Пдлуку п избпру директпра щкпле дпнпси Шкплски пдбпр у рпку пд псам дана пд дана
дпстављаоа мищљеоа Наставнишкпг већа. Укпликп се на првпј седници Шкплскпг пдбпра не
дпнесе пдлука п избпру директпра, заказује се нпва седница у рпку пд 48 шаспва. Акп ни тада
Шкплски пдбпр не дпнесе пдлуку, расписује се нпви кпнкурс за директпра щкпле.
Члан 42.
Пдлука са дпкументацијпм п изабранпм кандидату дпставља се министру на сагласнпст.
Сматра се да је пдлука Шкплскпг пдбпра дпнета, пднпснп да је министар дап на оу
сагласнпст акп у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа пдлуке министар не дпнесе акт кпјим пдбија
сагласнпст.
Шкплски пдбпр, ппсле прптека рпка пд 30 дана, дпнпси рещеое п избпру директпра и
дпставља га свим ушесницима кпнкурса.
Рещеоем се утврђују и време ступаоа на дужнпст, кап и пбавеза пплагаоа испита за
директпра.
Ушесник кпнкурса незадпвпљан пдлукпм п избпру директпра щкпле има правп на судску
защтиту у управнпм сппру.
Акт п пдбијаоу сагласнпсти министар дпнпси акп се у ппступку утврди да пдлука није
дпнета у складу са закпнпм или се оеним дпнпщеоем дпвпди у питаое несметанп пбављаое
делатнпсти щкпле.
Акп министар дпнесе акт кпјим се пдбија даваое сагласнпсти на пдлуку п избпру
директпра щкпле, расписује се нпви кпнкурс.

Надлежнпст и пдгпвпрнпст директпра шкпле
Члан 43.
Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за успещнп пбављаое делатнпсти щкпле.
Директпр за свпј рад пдгпвара щкплскпм пдбпру и министру.
Псим ппслпва утврђених закпнпм, директпр пбавља и следеће ппслпве:
1. заступа и представља Шкплу и стара се п закпнитпсти рада;
2. планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих активнпсти
Шкпле;
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3. стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада;
4. стара се п пствариваоу развпјнпг плана Шкпле;
5. пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за
пдпбраваое и наменскп кприщћеое тих средстава у складу са закпнпм;
6. дпнпси План набавки на пснпву финансијскпг плана;
7. сарађује са прганима јединица лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима;
8. прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг
рада и педагпщке праксе и предузима мере за унапређиваое и усаврщаваое рада
наставника, васпиташа и струшнпг сарадника;
9. планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа наставника,
васпиташа и струшнпг сарадника;
10. предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 44-46. Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа и недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг
утицаја на ушенике;
11. предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг саветника,
кап и других инспекцијских пргана;
12. стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака п Шкпли
у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете;
13. стара се п благпвременпм пбјављиваоу и пбавещтаваоу заппслених, ушеника и рпдитеља
пднпснп старатеља, струшних пргана и пргана управљаоа п свим питаоима пд интереса за
рад Шкпле и пвих пргана;
14. сазива и рукпвпди седницама наставнишкпг, пднпснп педагпщкпг већа, без права
пдлушиваоа;
15. пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у Шкпли;
16. сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника;
17. ппднпси извещтаје п свпм раду и раду Шкпле Шкплскпм пдбпру, најмаое два пута
гпдищое;
18. пдлушује у првпм степену п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у
складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и ппсебним закпнпм;
19. ппкреће, впди и изрише мере дисциплинскпг ппступка;
20. врщи избпр наставника и струшних сарадника пп спрпведенпм кпнкурсу
и врщи избпр
ваннаставнпг пспбља;
21. брине се п благпвременпм пбавещтаваоу заппслених, струшних пргана и Шкплскпг пдбпра
п свим питаоима пд интереса за рад Шкпле и пвих пргана;
22. сазива и рукпвпди седницама наставнишкпг, без права пдлушиваоа;
23. разматра све ппјединашне пдлуке у вези изврщаваоа плана и гпдищоег плана рада и даје
мищљеое п оима;
24. ушествује у раду Шкплскпг пдбпра, без права пдлушиваоа;
25. изврщава пдлуке и закљушке Шкплскпг пдбпра и других пргана;
26. уппзправа Шкплски пдбпр и друге пргане на пдлуке кпје нису у складу са гпдищоим
планпм рада Шкпле и на нецелисхпдне пдлуке и друга акта кпји мпгу дпвести дп крщеоа
прпписа;
27. сампсталнп пдлушује п впђеоу ппслпва Шкпле у пквиру делпкруга утврђенпг
закпнпм,
пвим Статутпм и гпдищоим планпм рада;
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28. издаје налпге ппјединим радницима или групама радника и дпнпси пдлуке за изврщаваое
пдређених ппслпва или задатака у скаду са закпнпм или ппщтим актима Шкпле;
29. пптписује сведпшанства, превпднице и увереоа кпја се издају ушеницима Шкпле;
30. пбавезан је да благпвременп, пптпунп и истинитп пбавещтава наставнике и друге раднике
Шкпле п насталим прпблемима у раду Шкпле, пднпснп п тпку пдређених ппслпва;
31. дужан је да даје пдгпвпре на ппстављена питаоа на седницама Шкплскпг пдбпра, кап и
да даје пбразлпжеоа п питаоима из делпкруга рада Шкпле;
32. пбезбеђује спрпвпђеое мера, нашина и ппступка защтите и безбеднпсти ушеника за време
пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује Шкпла;
33. даје пвлащћеое лицу кпје ће га замеоивати у слушају оегпве привремене пдсутнпсти или
спрешенпсти да пбавља дужнпст;
34. пбавља ппслпве из пбласти ППЗ, и защтите на раду у складу са закпнпм;
35. дпнпси пдлуку п нашину врщеоа ппписа, кап и пдлуку п пппису и пбразпваоу кпмисије за
пппис импвине и пбавеза;
36. дпнпси пдлуке п фпрмираоу кпмисија;
37. пбезбеђује регуларнпст заврщнпг испита;
38. дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва;
39. пбавља и друге ппслпве кпји су му закпнпм Статутпм и другим ппщтим актима и пдлукама
надлежних пргана стављене у надлежнпст.
Престанак дужнпсти директпра
Члан 44.
Дужнпст директпра Шкпле престаје:
1. истекпм мандата;
2. на лишни захтев;
3. стицаоем услпва за мирпваое раднпг пднпса;
4. престанкпм раднпг пднпса;
5. разрещеоем.
Члан 45.
Пдлуку п престанку дужнпсти директпра дпнпси Шкплски пдбпр.
Шкплски пдбпр разрещава директпра дужнпсти пре истека мандата акп је утврђенп да:
1) щкпла није дпнела благпвременп прпграм пбразпваоа,пднпснп не пстварује прпграм
пбразпваоа и васпитаоа или не предузима мере за пствариваое принципа,циљева и
стандарда ппстигнућа;
2) щкпла не спрпвпди мере за безбеднпст и защтиту ушеника;
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3) директпр не предузима или неблагпвременп предузима пдгпварајуће мере у слушајевима
ппвреда забрана из шл. 44-46. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, и
тежих ппвреда радних пбавеза заппслених;
4) у щкпли није пбезбеђенп шуваое прпписане евиденције и дпкументације;
5) се у Шкпли впди евиденција и издају јавне исправе супрптнп Закпну;
6) директпр не испуоава услпве из шл. 59. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа;
7) директпр не ппступа пп налпгу, пднпснп мери надлежнпг пргана за птклаоаое утврђених
недпстатака и неправилнпсти;
8) директпр предлагаоем незакпнитих пдлука, непптпуним, неблагпвременим и неташним
пбавещтаваоем и сазиваоем седница супрптнп ппслпвнику пмета рад Шкплскпг пдбпра и
заппслених;
9) директпр није пбезбедип да се у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете
врщи благпвремен и ташан унпс и пдржаваое ажурне базе ппдатака Шкпле;
10) у радни пднпс прими или ангажује лице ван раднпг пднпса супрптнп закпну, ппсебнпм
кплективнпм угпвпру и ппщтем акту и у другим слушајевима, у складу са закпнпм.
11) да је намернп или крајопм непажопм ушинип прппуст приликпм дпнпщеоа пдлуке у
дисциплинскпм ппступку, кпја је правпснажнпм судскпм пресудпм ппнищтена кап незакпнита и
акп је устанпва пбавезна на накнаду щтете у изнпсу кпји мпже угрпзити редпвнп ппслпваое
щкпле.
Директпр је материјалнп пдгпвпран за щтету кпју намернп или крајопм непажопм нанесе
устанпви у складу са закпнпм.
Шкплски пдбпр разрещава директпра щкпле дужнпсти акп му се у дисциплинскпм ппступку
изрекне мера престанка раднпг пднпса збпг утврђене пдгпвпрнпсти за тежу ппвреду радне
пбавезе прпписане за заппслене из шл. 141. ЗПСПВ-а или се стекне услпв за птказ угпвпра п раду у
складу са ппщтим прпписима п раду.
Шкплски пдбпр разрещава директпра дужнпсти пре истека мандата када је кпнашним актпм
надлежнпг пргана утврђенп да је щкпла,пднпснп директпр пдгпвпран за прекрщај из Закпна или
ппсебнпг закпна,привредни преступ или кривишнп делп у врщеоу дужнпсти.
Шкплски пдбпр разрещава директпра щкпле пп налпженипј мери прпсветнпг инспектпра у
рпку пд 8 дана пд дана пријема налпга.
Сматра се да је пдлука Шкплскпг пдбпра п разрещеоу директпра дпнета, пднпснп да је
министар дап на оу сагласнпст, акп у рпку пд 15 дана пд дана оенпг дпстављаоа не дпнесе акт
кпјим пдбија сагласнпст.
Акт п пдбијаоу сагласнпсти министар дпнпси акп се у ппступку утврди да пдлука није дпнета
у складу са закпнпм или се оеним дпнпщеоем дпвпди у питаое несметанп пбављаое делатнпсти
Шкпле.
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Акп Шкплски пдбпр не дпнесе пдлуку п разрещеоу директпра у рпку из става 6. пвпг шлана,
мпже да га разрещи министар, у рпку пд 15 дана пд дана пријема записника п неизврщенпм
налпгу.

Права директпра шкпле пп престанку дужнпсти
Члан 46.
Директпр щкпле кпме је престала дужнпст збпг истека другпг и свакпг нареднпг мандата и
на лишни захтев расппређује се на раднп местп кпје пдгпвара степену и врсти оегпвпг
пбразпваоа.
Акп нема слпбпднпг раднпг места у истпј или другпј щкпли, лице из става 1. пвпг шлана
пстаје нерасппређенп и пстварује правп кап заппслени за шијим радпм је престала пптреба, у
складу са закпнпм.
Директпру щкпле кпји је разрещен у складу са шланпм 63. став 3. и 4. Закпна п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа престаје радни пднпс без права на птпремнину.
Директпру щкпле кпјем је дужнпст престала разрещеоем, а кпји не мпже да се расппреди
на раднп местп кпје пдгпвара степену и врсти оегпвпг пбразпваоа, престаје радни пднпс, уз
исплату птпремнине, у складу са закпнпм.
4. Вршилац дужнпсти директпра
Члан 47.
Врщипца дужнпсти директпра ппставља щкплски пдбпр дп избпра нпвпг директпра акп
директпру щкпле престане дужнпст, а није расписан кпнкурс или щкплски пдбпр није дпнеп
пдлуку п избпру или је министар дпнеп акт кпјим је пдбијенп даваое сагласнпсти на пдлуку
щкплскпг пдбпра.
Врщипца дужнпсти директпра ппставља министар акп щкплски пдбпр не ппстави врщипца
дужнпсти директпра у слушајевима из става 1. пвпг шлана или не дпнесе пдлуку пп ппнпвљенпм
кпнкурсу, пднпснп министар не да сагласнпст на пдлуку пп ппнпвљенпм кпнкурсу, у рпку пд седам
дана пд дана сазнаоа за наступаое разлпга за ппстављеое.
За врщипца дужнпсти директпра щкпле не мпже бити ппстављенп лице кпје је у ппступку
избпра за директпра није дпбилп сагласнпст.
За врщипца дужнпсти директпра щкпле мпже да буде ппстављен наставник, васпиташ или
струшни сарадник у највищем зваоу, најдуже на щест месеци.
Врщипцу дужнпсти директпра щкпле мирује радни пднпс на раднпм месту са кпга је
ппстављен, за време дпк пбавља ту дужнпст.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти директпра щкпле пднпсе се и на врщипца дужнпсти
директпра.
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5. Ппмпћник директпра
Члан 48.
Шкпла мпже да има ппмпћника директпра, у складу са нпрмативпм кпјим се утврђују
критеријуми и стандарди за финансираое щкпле.
Рещеоем директпра на ппслпве ппмпћника директпра расппређује се наставник, васпиташ
или струшни сарадник у највищем зваоу у щкпли, за сваку щкплску гпдину.
Ппмпћник директпра прганизује, рукпвпди и пдгпвпран је за педагпщки рад щкпле,
кппрдинира рад струшних актива и других струшних пргана щкпле и пбавља друге ппслпве, у
складу са пвим статутпм.
Ппмпћник директпра пбавља и ппслпве наставника, васпиташа или струшнпг сарадника, у
складу са рещеоем директпра.
6.Стручни пргани шкпле
Члан 49.
Струшни пргани щкпле јесу:
- наставнишкп већа,
- пдељенскп веће наставника кпји извпде наставу у нижим разредима;
- пдељенскп веће наставника кпји извпде наставу у вищим разредима;
- струшнп веће за разредну наставу;
- струшнп веће за пбласти предмета;
- веће наставника у прпдуженпм бправку;
- струшни актив за развпјнп планираое;
- струшни актив за развпј щкплскпг прпграма;
- струшни тим за инклузивнп пбразпваое;
- тим за пружаое дпдатне ппдрщке ушеницима (тим за израду ИПП-а);
- тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;
- тим за прганизацију и спрпвпђеое развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваое;
- тим за ппјашан васпитни рад;
- струшни тим;
- педагпщки кплегијум;
Педагошки колегијум шине представници струшних већа, струшних актива и струшних
сарадника. Струшна већа и струшни активи имају председнике кпји шине педагпщки кплегијум.
Педагпщки кплегијум разматра питаоа и заузима ставпве у вези са ппслпвима директпра
из шлана 62. став 3. таш. 1) дп 3) и ташка 5, 6. и 7. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа.
Педагпщким кплегијумпм председава и рукпвпди директпр, пднпснп ппмпћник
директпра, а пдељенским већем пдељенски старещина.
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Надлежнпст стручних пргана, тимпва и
педагпшкпг кплегијума
Члан 50.
Струшни пргани, тимпви и педагпщки кплегијум: старају се п псигураоу и унапређиваоу
квалитета пбразпвнп – васпитнпг рада щкпле; прате пствариваое прпграма пбразпваоа и
васпитаоа; старају се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа; вреднују резултате рада
наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; прате и утврђују резултате рада ушеника; предузимају
мере за јединствен и усклађен рад са ушеницима у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа и рещавају
друга струшна питаоа пбразпвнп – васпитнпг рада.
Струшни пргани щкпле пбавезни су да ппднпсе извещтаје п свпм раду на захтев щкплскпг
пдбпра, наставнишкпг већа, директпра и других струшних пргана щкпле.
Надлежнпст, нашин рада и пдгпвпрнпст струшних пргана, тимпва и педагпщкпг кплегијума
уређује се пвим Статутпм.
Члан 51.
У раду струшних пргана имају правп да ушествују, без права пдлушиваоа, приправникстажиста и педагпщки асистенти.

1) Наставничкп веће

Члан 52.
Седницу Наставнишкпг већа сазива и опм рукпвпди директпр. Наставнишкп веће пбавља
следеће ппслпве:
1. стара се п пствариваоу циљева и исхпда пбразпваоа и васпитаоа
2. кппрдинира и усмерава рад свих струшних тела и наставника на унапређиваоу и
псавремеоиваоу пбразпвнп васпитнпг рада применпм нпвих метпда и пблика
рада и кприщћеоа наставних средстава
3. разматра предлпг Шкплскпг прпграма, Развпјнпг плана, Гпдищоег плана

рада, извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу,
4. утврђује прпграм сталнпг усаврщаваоа наставника, струшних сарадника и
сарадника у настави и стара се п пствариваоу тпг прпграма
5. анализира стаое ппремљенпсти ппјединих пбласти ппремпм и наставним
средствима кап и степен оихпве упптребе у прпцесу васпитнп пбразпвнпг рада,
6. утврђује прпграм мера на увпђеоу инпвација у наставу и у пбразпвнп–васпитни
прпцес
7. врщи избпр савремених пблика, метпда и средстава у настави, ради ппдизаоа
квалитета и ефикаснпсти пбразпвнп-васпитнпг рада и утврђује прпграм инпвација у
пбразпвнп-васпитнпм прпцесу
8. стара се п прганизацији пбразпвнп-васпитнпг рада у Шкпли
9. разрађује и реализује наставни план и прпграм
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10. ушествује у припреми наставнпг плана и прпграма
11. разматра укупне резултате пбразпвнп–васпитнпг рада щкпле и пдлушује п мерама
за унапређиваое тпг рада, а ппсебнп успеха ушеника
12. ушествује у фпрмираоу пдељеоа, брпју ушеника у пдељеоима, брпју васпитних
група прпдуженпг бправка и расппред пдељеоа пп сменама
13. утврђује расппред шаспва редпвне наставе и псталих видпва пбразпвнпг рада на
предлпг директпра
14. утврђује ппделу предмета на наставнике на предлпг директпра и струшних актива,
15. инфпрмище се п пдлуци пдељенскпг већа п превпђеоу ушеника другпг и трећег
разреда у наредни разред
16. дпнпси пдлуку п пслпбађаоу ушеника са наставе физишкпг васпитаоа на предлпг
лекара
17. сарађује са рпдитељима ушеника и пружа им струшну ппмпћ у циљу јединственпг
васпитнпг делпваоа ппрпдице и щкпле
18. анализира рад ушенишких прганизација и оихпвпг дппринпса пствариваоу
задатака Шкпле
19. дпнпси план извпђеоа ушенишких екскурзија, наставе у прирпди, ппсета, излета и
других активнпсти у складу ппсебним закпнским прпписима, пп прибављенпм
мищљеоу Савета рпдитеља, разматра извещтаје п изведенпј екскурзији, настави у
прирпди и др.
20. разматра извещтај са ппправних и разредних испита
21. дпдељује диплпме и ппхвале ушеницима
22. изрише васпитнп дисциплинску меру укпр Наставнишкпг већа ушеницима за
ушиоену тежу ппвреду пбавезе ушеника
23. пдлушује п премещтају ушеника у другу щкплу збпг ушиоене теже ппвреде пбавезе
ушеника утврђене Закпнпм и у складу са Закпнпм
24. разматра ушещће ушеника на такмишеоима и ппстигнуте резулате
25. прати рад и ппстигнуте резултате ушеника на крају класификаципних перипда
26. разматра рад и ппстигнуте резултате рада струшних пргана, наставника, струшних
сарадника
27. именује шланпве Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма
28. предлаже струшне сараднике и наставнике у струшни актив за развпјнп планираое
29. планира и прганизује разлишите пблике ваннаставних активнпсти ушеника
30. дпдељује ппхвале и награде ушеницима на предлпг пдељенскпг већа
31. дпдељује пдлуку п избпру ушеника генерације
32. дпнпси пдлуку п упптреби учбеника и прирушника у Шкпли кпји су пдпбрени пд
стране надлежних пргана у складу са закпнпм
33. предлаже тајним изјащоаваоем три шлана за Шкплски пдбпр из реда заппслених,
34. предлаже Шкплскпм пдбпру мере за ппбпљщаое материјалних услпва рада Шкпле
ради пптпунијег пствариваоа васпитнп пбразпвнпг прпцеса
35. разматра извещтај директпра Шкпле п пствариваоу Гпдищоег плана, пстваренпм
педагпщкп инструктивнпм увиду и надзпру, и п предузетим мерама за
унапређиваое васпитнп пбразпвнпг рада и птклаоаое упшених недпстатака
36. даје мищљеое Шкплскпм пдбпру п кандидатима за избпр директпра Шкпле
37. врщи друге ппслпве пдређене Закпнпм и пвим статутпм .
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Нашин рада наставнишкпг већа ближе се уређује Ппслпвникпм.

2) Одељенскп веће
Члан 53.
Пдељенскп веће пбразује се ради претресаоа и рещаваоа питаоа извпђеоа наставнпг и
васпитнпг рада и других питаоа пд интереса за ппједина пдељеоа.
Пдељенскп веће наставника кпји извпде наставу у нижим разредима шине наставници кпји
извпде наставу у пдељеоима пд првпг дп шетвртпг разреда, пднпснп пдељенске старещине,
индивидуални наставници и предметни наставници. Пдељенскп веће наставника кпји извпде
наставу у вищим разредима шине наставници кпји извпде наставу у пдељеоима пд петпг дп псмпг
разреда, индивидуални наставници и предметни наставници.
Пдељенскп веће ради у седницама, кпје сазива и оима рукпвпди рукпвпдилац, кпга
именује директпр щкпле за сваку щкплску гпдину.
За свпј рад пдељенскп веће пдгпвара наставнишкпм већу и директпру щкпле.
Пдељенскпм већу мпгу присуствпвати и струшни сарадници.
П раду пдељенскпг већа впди се записник.
Члан 54.
Пдељенскп веће у пквиру пбразпвних, васпитних и прганизаципних питаоа:
- усклађује рад свих наставника и сарадника кпји извпде наставу у пдељеоу,
- даје предлпге наставнишкпм већу за питаоа кпја се тишу пбразпвнпваспитнпг рада,
- расправља п настави, слпбпдним активнпстима ушеника и другим пблицима васпитнп –
пбразпвнпг рада, п ушеоу и раду ушеника и предузима мере за успещнију наставу и бпљи успех
ушеника у ушеоу и владаоу,
- сарађује са рпдитељима на рещаваоу васпитнп – пбразпвних задатака,
- врщи и друге ппслпве пп налпгу наставнишкпг већа и директпра щкпле.
3) Стручнп веће за разредну наставу
Члан 55.
Струшнп веће за разредну наставу шине сви наставници разредне наставе кпји извпде
наставу у првпм и другпм циклусу пбразпваоа.
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Члан 56.
Струшнп веће за разредну наставу, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти
струшних пргана, пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) утврђује план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу;
2) припрема предлпг директпру за ппделу предмета на наставнике за наредну щкплску
гпдину;
3) припрема пснпве гпдищоег плана рада;
4) утврђује расппред пствариваоа наставних тема и наставних јединица и врщи
усаглащаваое пствариваоа наставних садржаја предмета;
5) утврђује пблике, метпде и средства кприщћеоа пдгпварајуће щкплске ппреме и
наставних средстава;
6) предлаже примену нпвих метпда и нашина извпђеоа наставе;
7) прати пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа;
8) анализира учбенишку и прирушну литературу;
9) предлаже наставнишкпм већу планпве ппсета, излета и екскурзија ушеника и наставника,
10) утврђује предлпге струшнпг усаврщаваоа наставника и сарадника,
11) праћеое и ажурираое базе ппдатака везаних за наставу.

Члан 57.
Седнице струшнпг већа за разредну наставу сазива и оима рукпвпди рукпвпдилац, кпга
именује директпр щкпле за сваку щкплску гпдину.
Члан 58.
За свпј рад струшнп веће за разредну наставу пдгпвара наставнишкпм већу и директпру
щкпле.
4) Стручнп веће за пбласти предмета-вештина
Члан 59.
Струшнп веће за пбласти предмета шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних
предмета – вещтина.
Члан 60.
Струшнп веће за пбласти предмета - вещтина, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте
надлежнпсти струшних пргана, пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
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1) утврђује план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу;
2) утврђује расппред пствариваоа наставних тема и наставних јединица и врщи
усаглащаваое пствариваоа наставних садржаја предмета;
3) утврђује пблике, метпде и средства кприщћеоа пдгпварајуће щкплске ппреме и
наставних средстава;
4) предлаже примену нпвих метпда и нашина извпђеоа наставе;
5) прати пствариваое прпграма пбразпвнп-васпитнпг рада;
6) анализира учбенишку и прирушну литературу.
Члан 61.
Седнице струшнпг већа за пбласти предмета-вещтина сазива и оима рукпвпди
рукпвпдилац, кпга за сваку щкплску гпдину именује директпр щкпле.
Члан 62.
За свпј рад струшнп веће за пбласти предмета пдгпвара наставнишкпм већу и директпру
щкпле.
5) Стручнп веће наставника у прпдуженпм бправку
Члан 63.
Веће наставника у прпдуженпм бправку шине наставници кпји извпде наставу у групама
прпдуженпг бправка.
Члан 64.
Седнице већа наставника у прпдуженпм бправку сазива и оима рукпвпди рукпвпдилац,
кпга за сваку щкплску гпдину именује директпр щкпле.
Члан 65.
Веће наставника у прпдуженпм бправку, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти
струшних пргана, пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) утврђује план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу;
2) расправља п настави, слпбпдним активнпстима ушеника и другим пблицима
пбразпвнп-васпитнпг рада, п ушеоу и раду ушеника и предузима мере за успещнију
наставу и бпљи успех ушеника у ушеоу и владаоу;
3)
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4) утврђује пблике, метпде и средства кприщћеоа пдгпварајуће щкплске ппреме и
наставних средстава
5) прати пствариваое прпграма рада прпдуженпг бправка;
6) Стручни актив за развпјнп планираое
Члан 66.
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника и струшних сарадника,
јединице лпкалне сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља.
Струшни актив за развпјнп планираое има девет шланпва, пд кпјих је щест из редпва
наставника и струшних сарадника, и пп један представник јединице лпкалне сампуправе,
ушенишкпг парламента и савета рпдитеља.
Представнике наставника и
струшних сарадника предлаже наставнишкп веће, а
представника јединице лпкалне сампуправе предлаже Градска ппщтина Савски венац .
Представник ушенишкпг парламента и представник савета рпдитеља предлажу се из редпва
шланпва тпг пргана.
Чланпве струшнпг актива за развпјнп планираое именује щкплски пдбпр.
Члан 67.
Струшни актив за развпјнп планираое, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти
струшних пргана, пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији;
2) израђује предлпг развпјнпг плана Шкпле;
3) израђује прпјекте кпји су у вези са развпјним планпм Шкпле;
4) прати реализацију развпјнпг плана Шкпле;

Члан 68.
Седнице струшнпг актива за развпјнп планираое сазива и оима рукпвпди председник,
кпјег између себе, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва, бирају шланпви
тпг пргана.
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На исти нашин бира се и заменик председника, кпји сазива седнице и оима рукпвпди у
слушају спрешенпсти председника.

Члан 69.
За свпј рад струшни актив за развпјнп планираое пдгпвара щкплскпм пдбпру и
наставнишкпм већу.
7) Стручни актив за развпј шкплскпг прпграма

Члан 70.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шини девет представника наставника и струшних
сарадника, кпје именује наставнишкп веће за сваку щкплску гпдину.

Члан 71.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте
надлежнпсти струшних пргана, пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији;
2) израђује предлпг щкплскпг прпграма;
3) израђује прпјекте кпји су у вези са щкплским прпгрампм;
4) прати реализацију щкплскпг прпграма и предлаже мере за оегпвп унапређеое.

Члан 72.
Седнице струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма сазива и оима рукпвпди председник
кпга именује директпр щкпле.

Члан 73.
За свпј рад струшни актив за развпј щкплскпг прпграма пдгпвара наставнишкпм већу и
директпру щкпле.
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8) Стручни тим за инклузивнп пбразпваое

Члан 74.
Струшни тим за инклузивнп пбразпваое именује директпр и шине га девет шланпва,
представници наставника и струшних сарадника щкпле.

Члан 75.
Струшни тим за инклузивнп пбразпваое, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти
струшних пргана, пбавља ппсебнп следеће ппслпве:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији;
2) ушествује у изради прпграма пбразпваоа и васпитаоа;
3) утврђује предлпг индивидуалнпг пбразпвнпг плана за ушенике кпјима је пптребна
дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу;
4) израђује прпјекте кпји су у вези са прпгрампм пбразпваоа и васпитаоа;
5) прати реализацију щкплскпг прпграма и индивидуалнпг пбразпвнпг плана;
6)предлаже дпнпщеое
рпдитеља/старатеља;

ИПП-а

на

пснпву

претхпднп

прибављене

сагласнпсти

7) предлаже директпру щкпле шланпве тима за пружаое дпдатне ппдрщке ушеницима
(тима за израду ИПП-а);
8) дпставља ИПП педагпщкпм кплегијуму на усвајаое;
9) даје сагласнпст п даљпј примени, изменама и дппунама ИПП-а или престанку пптребе за
ИПП-пм на предлпг тима за пружаое дпдатне ппдрщке ушеницима (тима за израду ИПП-а).
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9) Тим за пружаое дпдатне ппдршке ученицима (Тим за израду ИОП-а)

Члан 76.
Тим за пружаое дпдатне ппдрщке ушеницима (Тим за израду ИПП-а) – у даљем тексту: тим
- фпрмира директпр щкпле на предлпг Струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое, а шине га:
пдељенски старещина и предметни наставници, струшни сарадник Шкпле, рпдитељ, пднпснп
старатељ детета кпјем је пптребна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, а пп пптреби педагпщки
асистент и струшоак ван устанпве, на предлпг рпдитеља/старатеља.
Тим израђује ИПП и дпставља га рпдитељу/старатељу на даваое сагласнпсти за
спрпвпђеое ИПП-а, а затим га упућује Струшнпм тиму за инклузивнп пбразпваое кпји га дпставља
Педагпщкпм кплегијуму на усвајаое.
Тим даје предлпг (на пснпву вреднпваоа) п даљпј примени, изменама и дппунама ИПП-а
или престанку пптребе за ИПП-пм.
Члан 77.
За свпј рад тим пдгпвара директпру и наставнишкпм већу.

10) Тим за заштиту пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа

Члан 78.
Тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа (у даљем
тексту: тим) шине: представници заппслених, рпдитеља ушеника, јединице лпкалне сампуправе и
струшоаци за ппједина питаоа ван Шкпле.
Тим именује директпр.
Члан 79.
Тим, у пквиру и ппред ппслпва из ппщте надлежнпсти струшних пргана, пбавља ппсебнп
следеће ппслпве:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпј реализацији;
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2) израђује нацрт прпграма защтите ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа кпји
је деп развпјнпг плана и гпдищоег плана рада щкпле;
3) ушествује у изради аката кпји се пднпсе на защтиту пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа (у даљем тексту: защтита);
4) ппдстише и развија климу прихватаоа, тплеранције и међуспбнпг уважаваоа;
5) дефинище прпцедуре и ппступке, реагује на насиље и инфпрмище све ушеснике у
щкплскпм живпту п истима;
6) сарађује са рпдитељима путем савета рпдитеља, рпдитељских састанака, индивидуалних
и групних разгпвпра и са службама ван щкпле кпје ппсреднп и неппсреднп мпгу ппмпћи на
превазилажеоу прпблема насиља у щкпли;
7) прати реализацију пдредаба Статута и других ппщтих аката шија је примена важна за
защтиту;
8) састаје пп пптреби;
9) предузима мере кпје су у вези са защтитпм, пп пријави заппслених у Шкпли, ушеника,
рпдитеља ушеника или трећих лица, или пп сппственпј иницијативи;
10) впди евиденцију п свпм раду.
Члан 80.
Седнице тима сазива и оима рукпвпди рукпвпдилац кпга именује директпр щкпле за сваку
щкплску гпдину.
Члан 81.
За свпј рад тим пдгпвара директпру.

11) Тим за прганизацију и спрпвпђеое развпјнпг плана шкпле и сампвреднпваое

Члан 82.
Тим за прганизацију и спрпвпђеое развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваое фпрмира
директпр щкпле и именује рукпвпдипца Тима на предлпг наставнишкпг већа на ппшетку щкплске
гпдине.
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Члан 83.
Тим за прганизацију и спрпвпђеое развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваое:
1) даје предлпге директпру за сампвреднпваое ппјединих пбласти за сваку щкплску гпдину;
2) кпнтинуиранп прати рад у пбласти кпја ће се сампвреднпвати;
3) прати пствариваое припритета пдређених развпјним планпм щкпле;
4) кпд ушеника и заппслених развија екплпщку свест, предузетнищтвп и мптивацију;

11) Тим за ппјачан васпитни рад са ученицима

Члан 84.
Тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима пбразује директпр щкпле за сваки разред
ппсебнп и шине га струшни сарадници: педагпг, психплпг и специјални педагпг за све разреде,
пдељенски старещина и други наставници пп пптреби, пп пптреби.

Члан 85.
Тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима:
1) дефинище дпкументацију и нашин шуваоа евиденције п ппјашанпм васпитнпм раду;
2) разматра и анализира дпкументацију пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду и
прати активнпсти пдељеоскпг старещине у пвпј пбласти;
3) предузима мере за унапређиваое ппјашанпг васпитнпг рада;
4) даје струшнп мищљеое за ванредне ситуације и пкплнпсти кпје превазилазе нивп делпваоа
пдељеоскпг старещине;
5) сарађује са пдгпварајућим устанпвама спцијалне пднпснп здравствене защтите када је тп
неппхпднп;
6) вреднује ппјашан васпитни рад пдељеоскпг старещине и пдељеоске заједнице.
32 | P a g e

СТАТУТ ОШ „Антон Скала“

14. Стручни тим

Члан 86.
Струшни тим именује директпр щкпле.
Седнице тима сазива и оима рукпвпди рукпвпдилац кпга именује директпр щкпле.
За свпј рад тим пдгпвара директпру и наставнишкпм већу.
Члан 87.

П раду струшнпг тима впди се записник.
Седницама струшнпг тима пп пптреби мпгу присуствпвати и заинтереспвани рпдитељи и
старатељи ушеника.
Члан 88.
Надлежнпст струшнпг тима:
1) пријем ушеника у щкплу и предлагаое ппсервације ушеника на пдређени перипд;
2) предлагаое наставнишкпм већу и директпру щкпле дпнпщеое пдлуке п бржем напредпваоу
ушеника укпликп за тп ппстпје услпви;
3) разврставаое ушеника пп пдељеоима;
4) пбављаое саветпдавних, терапијских и инструктивних разгпвпра са рпдитељима и
наставницима;
5) прганизпваое ппсете ппрпдици ушеника;
6) даваое мищљеоа п ушеницима на пснпву ппјединашне пбраде пд стране шланпва струшнпг
тима;
7) сарадоа са развпјним саветпвалищтима, центрима за спцијални рад и другим институцијама и
устанпвама;
8) предлагаое пдгпварајућих мера и ппступака кпд деце са израженим прпблемима и
неадекватним ппнащаоем;
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9) спрпвпђеое и других мера пд знашаја за ппбпљщаое спцијализације и интеграције ушеника у
щкплску средину.
14. Педагпшки кплегијум
Члан 89.
Педагпщки кплегијум шине председници свих струшних већа и струшних актива и
представник струшних сарадника у Шкпли.
Члан 90.
Педагпщки кплегијум:
1) дпнпси план рада и ппднпси извещтаје п оегпвпм пствариваоу;
2) стара се п псигураоу и унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада Шкпле;
3) прати пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа;
4) стара се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа;
5) вреднује резултате рада наставника и струшних сарадника;
6) прати и утврђује резултате рада ушеника;
7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ушеницима у прпцесу пбразпваоа и
васпитаоа;
8) рещава друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада;
9) разматра питаоа и даје мищљеое у вези са ппслпвима из надлежнпсти директпра кпји
се пднпсе на:
- планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих
активнпсти Шкпле,
- стараое п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада,
- стараое п пствариваоу развпјнпг плана Шкпле,
- сарадоу с прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима,
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- прганизпваое и врщеое педагпщкп-инструктивнпг увида и праћеое квалитета
пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузимаое мера за унапређиваое и
усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника;
- планираое и праћеое струшнпг усаврщаваоа заппслених и спрпвпђеое ппступка за
стицаое зваоа наставника и струшних сарадника;
10) на предлпг струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое, пднпснп тима за пружаое
дпдатне ппдрщке ушеницима дпнпси индивидуални пбразпвни план за ушеника кпјем је пптребна
дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу;
11) утврђује расппред пдсуствпваоа са рада наставника и струшних сарадника за време
струшнпг усаврщаваоа;
12) прати рад наставника и струшних сарадника кпји су на прпбнпм раду и даје мищљеое п
оихпвпм раду;
13) предлаже кприщћеое права на неплаћенп пдсуствп, на захтев заппсленпг из реда
наставнпг псепбља;

Члан 91.
Седнице педагпщкпг кплегијума сазива и оима рукпвпди директпр.

Члан 92.
За свпј рад педагпщки кплегијум пдгпвара наставнишкпм већу и директпру.

7. Пдељеоски старешина

Члан 93.
Свакп пдељеое има пдељеоскпг старещину.
Рад пдељенскпг старещине пбухвата: стараое п успеху ушеника, васпитаое ушеника,
сарадоу са рпдитељима ушеника, впђеое педагпщке дпкументације.
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Члан 94.
Пдељеоски старещина пбавља следеће ппслпве:
1) израђује гпдищои и месешни план рада;
2) прпналази најппгпдније пблике васпитнпг рада са циљем фпрмираоа пдељеоскпг
кплектива и унапређиваоа пднпса у оему;
3) редпвнп прати ппхађаое наставе, ушеое и владаое ушеника из пдељеоа;
4) пдпбрава пдсуствпваое ушеницима и пдлушује п пправданпсти оихпвпг пдсуствпваоа са
наставе;
5) уппзнаје ушенике са пдредбама ппщтих аката Шкпле кпје се пднпсе на ушенике и даје
ушеницима друге инфпрмације кпје су у вези с оихпвим правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима;
6) стара се п защтити права ушеника и ушествује у ппступку пдлушиваоа п оихпвим
пбавезама и пдгпвпрнпстима;
7) пстварује увид у ппрпдишне, спцијалне, материјалне и друге услпве живпта ушеника;
8) редпвнп држи рпдитељске састанке и на друге нашине сарађује са рпдитељима ушеника;
9) редпвнп прати рад наставника кпји извпде наставу у пдељеоу;
10) ппхваљује ушенике;
11) предлаже дпдељиваое ппхвала и награда ушеницима;
12) предлаже пдељеоскпм већу пцену из владаоа ушеника;
13) изрише васпитне мере “пппмена пдељеоскпг старещине” и “укпр пдељеоскпг
старещине”;
14) сарађује са директпрпм, ппмпћникпм директпра и псталим заппсленима у Шкпли, кап и
са субјектима ван Шкпле, ради пбављаоа свпјих ппслпва;
15) сазива седнице пдељеоскпг већа и рукпвпди оегпвим радпм;
16) ушествује у раду струшних пргана щкпле;
17) впди щкплску евиденцију;
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IX - СТАТУТ И ДРУГИ ППШТИ АКТИ
1. Статут
Члан 95.
Статут је пснпвни ппщти акт щкпле. Други ппщти акти мпрају бити у сагласнпсти са
статутпм.
Нацрт статута утврђује кпмисија кпју именује щкплски пдбпр, пбјављује га на пгласнпј
табли щкпле и даје рпк у кпме се заппслени изјащоавају п оему.
Статут щкпле дпнпси щкплски пдбпр и пбјављује га на пгласнпј табли щкпле.
Шкпла пбезбеђује дпступнпст статута и других ппщтих аката свакпм заппсленпм и
синдикалнпј прганизацији щкпле.
Измене и дппуне статута и других ппщтих аката врще се пп ппступку прпписанпм за
оихпвп дпнпщеое.
Статут и друга ппщта акта ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј
табли щкпле.
Аутентишнп тумашеое пдредаба статута и других ппщтих аката даје щкплски пдбпр.
2. Други ппшти акти
Члан 96.
Друге ппщте акте щкпле дпнпси щкплски пдбпр изузев ппщтег акта п систематизацији
радних места кпји дпнпси директпр щкпле у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа.
Ппјединашни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћени радници у щкпли мпрају бити у складу
са пдгпварајућим ппщтим актима щкпле.
Ппслпвникпм се уређује рад наставнишкпг већа, щкплскпг пдбпра и савета рпдитеља
щкпле.
Члан 97.
У щкпли се ппред Статута дпнпсе следећи ппщти акти:
1) Ппјединашни кплективни угпвпр, пднпснп правилник п раду;
2) Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва;
3) Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду;
4) Правила защтите пд ппжара
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5) Правила п ппнащаоу ушеника, заппслених и рпдитеља;
6) Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених;
7) Правилник п васпитнп-дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника;
8) Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника
9) Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра
10) Ппслпвник п раду Савета рпдитеља
11) Ппслпвник п раду Наставнишкпг већа
12) Ппслпвник п раду Ушенишкпг парламента
13) Друге ппщте акте шија пбавеза дпнпщеоа прпизилази из Закпна и пвпг Статута.
X – ПРПГРАМИ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА И ИСПИТИ
Наставни планпви и прпграми пснпвнпг пбразпваоа
и васпитаоа
Члан 98.
Наставни план и прпграм јесте пснпва за дпнпщеое щкплскпг прпграма у пснпвнпм
пбразпваоу и васпитаоу.
Наставни план и прпграм дпнпси се у складу са утврђеним принципима, циљевима и
стандардима ппстигнућа.
Наставни план пбухвата избпрне предмете пп нивпима и врстама пбразпваоа пд кпјих
ушеник пбавезнп бира један или вище предмета према свпјим склпнпстима. Један пд пбавезних
избпрних предмета је верска настава или грађанскп васпитаое.
Ушеник кпји се ппределип за један пд два избпрна предмета верску наставу или грађанскп
васпитаое, изабрани предмет задржава дп краја заппшетпг циклуса пснпвнпг, пднпснп дп краја
стицаоа средоег пбразпваоа и васпитаоа.

Развпјни план шкпле
Члан 99.
Шкпла је у пбавези да дпнесе развпјни план за перипд пд три дп пет гпдина, кпји
представља стратещки план развпја щкпле и кпји садржи припритете у пствариваоу пбразпвнпваспитнпг рада, план и нпсипце активнпсти, критеријуме и мерила за вреднпваое планираних
активнпсти и друга питаоа пд знашаја за развпј щкпле.
Развпјни план щкпле дпнпси се на пснпву извещтаја п сампвреднпваоу, извещтаја п
пстваренпсти стандарда ппстигнућа и других индикатпра квалитета рада щкпле.
Развпјни план дпнпси щкплски пдбпр, на предлпг струшнпг актива за развпјнп планираое.
У ппступку псиграоа квалитета рада щкпле вреднује се и пствариваое развпјнпг плана
щкпле.
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Шкплски прпграм
Члан 100.
Шкплски прпграм је дпкумент на пснпву кпјег се пстварује развпјни план и укупан
пбразпвнп-васпитни рад у щкпли.
Шкплски прпграм представља пснпву на кпјпј сваки наставник и струшни сарадник планира
и реализује свпј рад.
Шкплски прпграм пмпгућава пријентацију ушеника и рпдитеља, пднпснп старатеља у
избпру щкпле, праћеое квалитета пбразпвнп-васпитнпг прпцеса и оегпвих резултата, кап и
прпцену индивидуалнпг рада и напредпваоа свакпг ушеника.
Шкплски прпграм се дпнпси на пснпву наставнпг плана и прпграма у складу са Закпнпм.
Ппједини делпви щкплскпг прпграма инпвирају се у тпку оегпвпг пствариваоа.
Шкпла пбјављује щкплски прпграм у складу са Закпнпм и ппщтим актпм щкпле.
Шкплски прпграм садржи:
1) циљеве щкплскпг прпграма;
2) наставни план пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа;
3) прпграме пбавезних и избпрних предмета пп разредима, са нашинима и ппступцима за
оихпвп пствариваое;
4) прпграм дппунске и дпдатне наставе;
5) прпграм културних активнпсти щкпле;
6) прпграм щкплскпг сппрта и сппртских активнпсти;
7) прпграм защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа и прпграми превенције
других пблика ризишнпг ппнащаоа;
8) прпграм слпбпдних активнпсти ушеника;
9) прпграм прпфесипналне пријентације;
10) прпграм здравствене защтите;
11) прпграм спцијалне защтите;
12) прпграм защтите живптне средине;
13) прпграм сарадое са лпкалнпм сампуправпм;
14) прпграм сарадое са ппрпдицпм;
15) прпграм излета, екскурзија и наставе у прирпди;
16) прпграм рада щкплске библиптеке;
17) нашин пствариваоа других пбласти развпјнпг плана щкпле кпји утишу на пбразпвнпваспитни рад.
Индивидуални пбразпвни планпви свих ушеника кпји се пбразују пп индивидуалнпм
пбразпвнпм плану шине прилпг щкплскпг прпграма.
Када щкпла реализује факултативни предмет, оегпв прпграм саставни је деп щкплскпг
прпграма.
Саставни деп щкплскпг прпграма је и прпграм безбеднпсти и здравља на раду кпји
пбухвата заједнишке активнпсти щкпле, рпдитеља, пднпснп старатеља и јединице лпкалне
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сампуправе, усмерене на развпј свести за спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсти и здравља на
раду.
Шкплски прпграм за пбразпваое пдраслих, щкплски прпграм за музишкп пбразпваое и
васпитаое, щкплски прпграм за балетскп пбразпваое и васпитаое, предщкплски прпграм,
пднпснп припремни предщкплски прпграм деп су щкплскпг прпграма када их щкпла пстварује.
У пквиру щкплскпг прпграма пснпвна музишка, пднпснп пснпвна балетска щкпла мпже да
пстварује и прпграм музишкпг, пднпснп балетскпг васпитаоа и пбразпваоа за децу предщкплскпг
узраста у трајаоу дп једне гпдине.
У пквиру щкплскпг прпграма, за децу и ушенике кпји не ппзнају српски језик, щкпла мпже
да реализује и прпграм за стицаое елементарних знаоа из српскпг језика.
Начела израде шкплскпг прпграма
Члан 101.
Шкплски прпграм утемељен је на нашелима:
1) усмеренпсти на прпцесе и исхпде ушеоа;
2) заснпванпсти на стандардима, уз систематскп праћеое и прпцеоиваое квалитета
прпграма;
3) уважаваоа узрасних карактеристика у прпцесу стицаоа знаоа и вещтина, фпрмираоа
ставпва и усвајаоа вреднпсти кпд ушеника;
4) хпризпнталне и вертикалне ппвезанпсти у пквиру предмета и између разлишитих
наставних предмета;
5) ппщтпваоа индивидуалних разлика међу ушеницима у ппгледу нашина ушеоа и брзине
напредпваоа, кап и мпгућнпсти лишнпг избпра у слпбпдним активнпстима;
6) заснпванпсти на партиципативним, кппперативним, активним и искуственим метпдама
наставе и ушеоа;
7) уважаваоа искуства, ушеоа и знаоа кпја ушеници стишу ван щкпле и оихпвп ппвезиваое
са садржајима наставе;
8) развијаоа ппзитивнпг пднпса ушеника према щкпли и ушеоу, кап и ппдстицаоа
ушеникпвпг интереспваоа за ушеое и пбразпваое у тпку целпг живпта;
9) кприщћеоа ппзитивне ппвратне инфпрмације, ппхвале и награде кап средства за
мптивисаое ушеника;
10) уважаваое узрасних карактеристика у прпцесу психпфизишкпг развпја пбезбеђиваоем
услпва за живпт и рад у щкпли.
Индивидуални пбразпвни план
Члан 102.
За ушеника кпме је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у развпју, инвалидитета и других
разлпга пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, устанпва пбезбеђује птклаоаое
физишких и кпмуникацијских препрека и дпнпси индивидуални пбразпвни план.
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Индивидуални пбразпвни план(ИПП) је ппсебан дпкумент кпјим се планира дпдатна
ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу за пдређенпг ушеника,у складу са оегпвим сппспбнпстима и
мпгућнпстима.
Циљ ИПП-а је пптимални развпј ушеника укљушиваоем у врщоашки кплектив и
пствариваое ппщтих и ппсебних исхпда пбразпваоа и васпитаоа,пднпснп задпвпљаваоа
пбразпвнп-васпитних пптреба ушеника.
ИПП се израђује на пснпву претхпднп реализпваних и евидентираних мера
индивидуализације и израђенпг педагпщкпг прпфила ушеника.
ИПП се израђује према пбразпвнп-васпитним пптребама ушеника и мпже да буде заснпван
на:
1.прилагпђаваоу нашина рада,кап и услпва у кпјима се извпди пбразпвнп-васпитни рад(ИПП1)
2. прилагпђаваоу и измени садржаја пбразпвнп-васпитнпг рада,исхпда и стандарда
ппстигнућа(ИПП2)
3. пбпгаћиваоу и прпщириваоу садржаја пбразпвнп-васпитнпг рада за ушеника са изузетним
сппспбнпстима(ИПП3).
Дпнпщеоу ИПП-а 2 претхпди дпнпщеое,примена и вреднпваое ИПП-1,кап и прибављаое
мищљеоа интерреспрне кпмисије за прпцену пптреба за дпдатнпм пбразпвнпм,здравственпм и
спцијалнпм ппдрщкпм ушенику.
Изузетнп, за ушеника кпји пбразпваое стише пствариваоем ИПП-2, псим наставнпг
прпграма, мпже да се измени и наставни план, на пснпву мищљеоа интерреспрне кпмисије за
прпцену пптреба за дпдатнпм пбразпвнпм, здравственпм и спцијалнпм ппдрщкпм ушенику.
ИПП дпнпси педагпщки кплегијум щкпле на предлпг струшнпг тима за инклузивнп
пбразпваое, пднпснп тима за пружаое дпдатне ппдрщке ушенику (у даљем тексту: тим).
Тим у щкпли шини: наставник разредне наставе, пднпснп наставник предметне наставе,
пдељенски старещина, струшни сарадник, рпдитељ, пднпснп старатељ, а у складу са пптребама
ушеника и педагпщки асистент, пднпснп пратилац за лишну ппмпћ ушенику, на предлпг рпдитеља,
пднпснп старатеља.
Рпдитељ,пднпснп старатељ даје сагласнпст на спрпвпђеое ИПП-а, у складу са закпнпм.
У првпј гпдини уписа у щкплу, ИПП се дпнпси и вреднује трпмесешнп, а у свакпј нареднпј
гпдини два пута у тпку щкплске гпдине.
Спрпвпђеое ИПП-а прати Mинистарствп, у складу са закпнпм.
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Ближе упутствп за пствариваое ИПП-а, оегпву примену и вреднпваое, дпнпси министар.

Гпдишои план рада
Члан 103.
Гпдищоим планпм рада утврђују се време, местп, нашин и нпсипци пствариваоа прпграма
пбразпваоа и васпитаоа.
Гпдищои план рада дпнпси щкпла у складу са щкплским календарпм, развпјним планпм и
щкплским прпгрампм дп 15. септембра.

X - ИСПИТИ
Члан 104.
У Шкпли се пдржавају следећи испити:
1. ппправни;
2. разредни;
3. заврщни испит;
4. ванредни испит за ушенике псмпг разреда, кojима је престала пбавеза ппхађаоа пснпвне щкпле;
5. испити за упис ушеника у пдгпварајући разред;
6. други испити предвиђени Закпнпм и ппщтим актима.
Испити се пплажу пп прпписанпм наставнпм плану и прпграму за пдређени предмет и
разред.
Ппправни испит
Члан 105.
Ппправни испит пплажу ушеници пд шетвртпг дп псмпг разреда кпји на крају другпг
пплугпдищта имају дп две недпвпљне закљушне брпјшане пцене из наставних предмета.
Ушеник пд шетвртпг дп седмпг разреда пплаже ппправни испит у августпвскпм испитнпм
рпку а ушеник псмпг разреда у јунскпм и августпвскпм испитнпм рпку.
Ушеник пд шетвртпг дп седмпг разреда кпји на крају другпг пплугпдищта има вище пд две
недпвпљне закљушне брпјшане пцене и ушеник кпји не пплпжи ппправни испит или не приступи
пплагаоу ппправнпг испута ппнавља разред.
Ушеник псмпг разреда кпји има вище пд две недпвпљне закљушне брпјшане пцене или не
пплпжи ппправни испит не ппнавља разред, већ заврщава заппшетп пбразпваое и васпитаое у
истпј щкпли пплагаоем испита из предмета из кпјег има недпвпљну пцену, у складу са Закпнпм.
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Разредни испит
Члан 106.
Разредни испит пплаже ушеник кпји није пцеоен из једнпг или вище наставних предмета.
Ушеник мпже бити непцеоен из наставнпг предмета укпликп није ппхађап наставу вище пд
трећине укупнпг гпдищоег брпја шаспва тпг предмета и укпликп се пцеоиваоем утврди да није
дпстигап пбразпвне стандарде на пснпвнпм нивпу.
Ушеник кпји на разреднпм испиту дпбије недпвпљну пцену из једнпг или два наставна
предмета, или не приступи пплагаоу разреднпг испита из једнпг или два наставна предмета,
пплаже ппправни испит.
Ушеник кпји на разреднпм испиту дпбије недпвпљну пцену из вище пд два наставна
предмета или кпји не приступи пплагаоу разреднпг испита из вище пд два наставна предмета
ппнавља разред, у складу са Закпнпм.
Разредни испит пплаже се и у јунскпм и у августпвскпм испитнпм рпку текуће гпдине.
Завршни испит
Члан 107.
Накпн заврщенпг псмпг разреда ушеник пплаже заврщни испит.
Заврщним испитпм прпцеоује се степен пстваренпсти ппщтих и ппсебних стандарда
ппстигнућа у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу.
Ушеник пплаже заврщни испит пп прпграму заврщнпг испита за щкплску гпдину у кпјпј је
заврщип псми разред,писаним путем-рещаваоем тестпва.
Прпгрампм заврщнпг испита пдређују се наставни предмети из кпјих ушеник пплаже
заврщни испит.
Прилагпђаваое заврщнпг испита за ушенике са сметоама у развпју и
инвалидитетпм,зависнп пд врсте пптребне дпдатне ппдрщке,врщи се према ИПП-у.
Ушеник са сметоама у развпју и инвалидитетпм пплаже заврщни испит, у складу са
оегпвим мптпришким и шулним мпгућнпстима, пднпснп услпвима кпје захтева пдређена врста
инвалидитета.
Накпн пбављенпг заврщнпг испита ушенику се издаје јавна исправа.
Прпграм заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, на предлпг
Наципналнпг прпсветнпг савета и пбразац јавне исправе из става 7. пвпг шлана, дпнпси министар.
Регуларнпст заврщнпг испита пбезбеђује директпр.
Ванредни испит за ученике псмпг разреда
Члан 108.
Ушеник псмпг - заврщнпг разреда кпји не пплпжи ппправни испит, заврщни испит заврщава у
истпј щкпли у свпјству ванреднпг ушеника пплагаоем испита, уз пбавезу плаћаоа накнаде
стварних трпщкпва кпје утврди щкпла.
Испити из претхпднпг става пплажу се у пктпбарскпм, јануарскпм, априлскпм, јунскпм и
августпвскпм испитнпм рпку текуће щкплске гпдине.
За ушенике из става 1. пвпг шлана први испитни рпк је пктпбарски.
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Члан 109.
Време пплагаоа испита, изузев заврщнпг, утврђује се пдлукпм директпра щкпле.
П времену и месту пплагаоа испита ушеници се пбавещтавају пре ппшетка испитнпг рпка
прекп пгласне табле.
Пдељенски старещина је дужан да благпвременп пбавести рпдитеља,
пднпснп старатеља ушеника, а најкасније три дана пре ппшетка пплагаоа испита п времену и месту
пплагаоа испита.
Пријављиваое испита врщи се у перипду кпји пдреди директпр щкпле у пдлуци п времену
пплагаоа испита, а најкасније три дана пре ппшетка пплагаоа испита.
Ушеници пплажу испит у прпстпријама Шкпле.
Начин пплагаоа испита
Члан 110.
Ушеник испит пплаже усменп.
Изузетнп, испит се пплаже и писменп из наставних предмета за кпје је тп пдређенп Планпм и
Прпгрампм пбразпвнп-васпитнпг рада.
Члан 111.
У тпку дана ушеник мпже пплагати писмени деп испита самп из једнпг наставнпг предмета.
Писмени деп траје 45 минута.
Ушеници једнпг разреда пплажу писмени деп испита из истпг наставнпг предмета
истпвременп, у истпј прпстприји или пп пдељеоима, зависнп пд брпја ушеника кпји пплажу
писмени деп испита.
Члан 112.
На писменпм делу испита ушествује испитиваш, пднпснп други шлан испитне кпмисије.
Тему, пднпснп задатке писменпг рада утврђује испитна кпмисија на предлпг испитиваша.
Писмени рад прегледа испитиваш и испитна кпмисија.

Члан 113.
Усмени деп испита ушеници пплажу ппсле пплагаоа писменпг дела, акп је пплагаое писменпг
дела испита пбавезнп.
Између пплагаоа писменпг и усменпг дела испита мпра да прптекне најмаое један дан.
У тпку дана ушеник мпже да пплаже усмени деп испита највище из два наставна предмета.
Члан 114.
На усменпм делу испита испитиваш ушенику ппставља питаоа.
Ушеник има правп да на шистпм листу папира сашини кпнцепт пдгпвпра на ппстављена
питаоа, кпји ће му ппслужити приликпм даваоа пдгпвпра.
На усменпм делу испита испитиваш, пднпснп шланпви испитне кпмисије мпгу ушенику
ппставити и дппунска питаоа, ради правилнпг утврђиваоа у кпјпј је мери ушеник савладап
прпписане пбразпвнп-васпитне садржаје наставнпг предмета.
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Члан 115.
Ппсле заврщенпг испитиваоа свих ушеника из пдређенпг наставнпг предмета, кпмисија
закљушује пцене изјащоаваоем свих шланпва кпмисије.
Пцена на испиту кпји је ушеник пплагап писменп и усменп јединствена је и утврђује се
изјащоаваоем шланпва кпмисије.
Члан кпмисије кпји је при закљушеоу кпнашне пцене имап другашије мищљеое има правп да
свпје мищљеое издвпји. Издвпјенп мищљеое унпси се у записник п пплагаоу испита.
Пцене се ушеницима саппщтавају јавнп, са краћим пбразлпжеоем.
Члан 116.
Из пправданих разлпга (бплест и сл.) испитна кпмисија мпже пдлпжити пплагаое испита
ушеника, али најкасније дп ппследоег дана испитнпг рпка.
Члан 117.
Акп ушеник пдустане пд пплагаоа испита у записник п пплагаоу испита унпси се да је ушеник
пдустап пд пплагаоа испита.
Ппд пдустајаоем пд пплагаоа испита, у смислу става 1. пвпг шлана, сматрају се следећи
слушајеви:
- кад ушеник, кпји је пријавип пплагаое испита, не приступи пплагаоу испита;
- кад ушеник ппщтп је дпбип питаоа пдустане пд даваоа пдгпвпра.
Испитна кпмисија
Члан 118.
Ппправни, разредни и други испити пплажу се пред кпмисијпм пд 3 шлана пд кпјих су
најмаое два струшна за предмет.
Испитну кпмисију пбразује директпр щкпле.
Акп Шкпла нема пптребан брпј струшник лица за пдгпварајући предмет ангажује се струшнп лице
из друге щкпле.
Председник кпмисије, при пплагаоу ппправних и разредних испита, је пдељеоски
старещина укпликп није испитиваш.
Испитна кпмисија дпнпси пдлуке нашинпм гласаоа укупнпг брпја шланпва.
Записници п пплагаоу испита
Члан 119.
Испитна кпмисија впди записник п пплагаоу испита. Записник се впди пдвпјенп за свакпг
ушеника на прпписанпм пбрасцу. Записник впди шлан кпмисије- пдељеоски старещина, а
пптписују га сви шланпви кпмисије.
Акп је ушеник испит пплагап у два испитна рпка записник п пплагаоу испита у првпм
испитнпм рпку здружује се са записникпм п пплагаоу испита у другпм испитнпм рпку.
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Члан 120.
Приликпм пплагаоа испита ушеници су дужни да не ремете ред и дисциплину и не пметају
пдржаваое испита.
Приликпм пплагаоа испита ушеници се мпгу служити самп прибпрпм и литературпм кпју је
пре ппшетка пплагаоа испита пдпбрила испитна кпмисија.
Жалба на испит
Члан 121.
Ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп стратељ има правп да ппднесе жалбу на испит.
Жалба на испит ппднпси се у рпку пд 24 сата пд саппщтеоа пцене.
Директпр щкпле је дужан да пдлуши п жалби у рпку пд 24 сата пд оенпг пријема.
Акп утврди да је испит пбављен прптивнп пвпм или ппсебнпм закпну и прпписима дпнетима на
пснпву оих,ппнищтиће испит и упутиће ушеника на ппнпвнп пплагаое испита. Испит се прганизује
у рпку пд три дана пд дана ппднпщеоа жалбе.
Када је ппнищтен испит, директпр прганизује нпву кпмисију у шијем саставу не мпгу да буду
шланпви кпмисије шији је испит ппнищтен.
Пцена кпмисије је кпнашна.

XI - ПСТВАРИВАОЕ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОA
Пбразпвнп – васпитни рад
Члан 122.
Пбразпвнп – васпитни рад пбухвата наставне и ваннаставне активнпсти щкпле кпјима се
пстварује прпграм пбразпваоа и васпитаоа и ппстижу прпписани циљеви и задаци, у складу са
закпнпм.
Пбразпвнп-васпитни рад прганизује се у пдељеоу и у групама, а пп пптреби и
индивидуалнп.
Припремни предщкплски прпграм се извпди у васпитним групама.
Прпдужени бправак
Члан 123.
Шкпла мпже да прганизује прпдужени бправак кап ппсебан пблике пбразпвнп-васпитнпг
рада, уз сагласнпст Министарства.
У пквиру прпдуженпг бправка пбезбеђују се игра, културнп-уметнишке, сппртске
активнпсти, ушеое, израда дпмаћих задатака и изврщаваое других пбавеза ушеника у безбеднпм
пкружеоу ппд надзпрпм наставника
Ближе услпве прганизвпаоа наставе и прпдуженпг бправка прпписује министар.
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Члан 124.
Шкпла, зависнп пд услпва, прганизује прпдужени бправак, уз сагласнпст Министарства,
шиме се ушеницима пмпгућава да, ппд струшним надзпрпм наставника и васпиташа, уше и
пбнављају пређенп градивп а пбухваћени су и васпитнп-пбразпвним активнпстима.
Прпдужени бправак прганизује се:
- према пптребама (захтев рпдитеља и другп);
- према ппстпјећем прпстпру, ппреми и финансијским средствима за наведене пблике рада;
-у складу са ппстпјећим струшним кадарпм.
Пбразпвнп-васпитни рад и рад за ушенике кпји кпристе прпдужени бправак прганизује се у
групама кпје шине ушеници вище разреда.
Гпдищоим планпм рада щкпле утврђује се да ли ће у щкпли бити прганизпван прпдужени
бправак, брпј група, оихпва структура и другп.
Организација наставе
Члан 125.
Наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли пбављају наставници и струшни
сарадници.
Члан 126.
Настава се извпди у пдељеоима кпја мпгу имати дп десет ушеника.
У слушају да ушеници имају слпженије сметое (вищеструка пметенпст у развпју, аутизам,
метабплишки ппремећаји, епилепсија, мптпришке сметое, психишке сметое, прпблеми са
исхранпм, нерегулисане пснпвне физиплпщке пптребе, неадаптабилни пблици ппнащаоа и сл.)
настава се извпди у пдељеоима кпја мпгу имати дп щест ушеника да би се пбезбедили бпљи
услпви за рад и безбеднпст ушеника.
За ушенике са сметоама у развпју и инвалидитетпм пстварује се дпдатна ппдрщка у складу
са индивидуалним пбразпвним планпм.
Члан 127.
У щкпли се прганизује дппунска настава за ушенике кпји имају тещкпће у ушеоу и раду, щтп
се утврђује у тпку редпвне наставе.
Припремна настава се прганизује за ушенике кпји су упућени на ппправни испит, пре
ппшетка испитнпг рпка, у трајаоу пд најмаое пет радних дана, са пп два шаса дневнп за сваки
наставни предмет.
Шкпла је дужна да прганизује припрему ушеника за пплагаое заврщнпг испита тпкпм другпг
пплугпдищта псмпг разреда, а десет дана пре пплагаоа испита најмаое два шаса дневнп.
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Члан 128.
Шкпла мпже прганизпвати цепдневну наставу кап ппсебан пблик пбразпвнп-васпитнпг
рада, уз сагласнпст Министарства.

Шкплска и радна гпдина
Члан 129.
Пбразпвнп – васпитни рад щкпле пстварује се у тпку щкплске гпдине, кпја ппшиое 1.
септембра, а заврщава се 31. августа наредне гпдине. Пбразпвнп – васпитни рад прганизује се у
два пплугпдищта.
Ушеници имају щкплски распуст.
Време и трајаое щкплскпг распуста утврђује се щкплским календарпм.
Прекид пбразпвнп – васпитнпг рада
Члан 130.
Пбразпвнп – васпитни рад мпже да се прекине у слушају вище силе, епидемије и у другим
слушајевима кпји пнемпгућавају рад щкпле и угрпжавају безбеднпст и здравље ушеника и
заппслених.
Пдлуку п прекиду пбразпвнп – васпитнпг рада дпнпси надлежни прган јединице лпкалне
сампуправе.
Накпн престанка разлпга за прекид пбразпвнп – васпитнпг рада, щкпла надпкнађује
прппущтени рад, на нашин кпји пдреди щкпла, пп пдпбреоу министра.
У слушају неппсредне ратне ппаснпсти, ратнпг стаоа и других ванредних пкплнпсти,
министар прпписује ппсебан прпграм пбразпваоа, упутствп п прганизацији и раду щкпле и
пдређује кпје щкпле настављају са радпм.
Трајаое пснпвнпг васпитаоа и пбразпваоа
Члан 131.
Пснпвнп пбразпваое деце са сметоама у развпју траје дп псам гпдина и пстварује се у
складу са щкплским прпгрампм пснпвне щкпле или ппсебним прпгрампм, у складу са ппсебним
закпнпм.
Трајаое пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа мпже бити дуже или краће пд трајаоа из ст. 1
пвпг шлана, у зависнпсти пд ппстигнућа и напредпваоа ушеника.
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Упис ученика у пснпвну шкплу
Члан 132.
У први разред пснпвне щкпле уписују се деца кпја дп ппшетка щкплске гпдине имају
најмаое щест и пп, а највище седам и пп гпдина.
Изузетнп, детету се мпже пдлпжити упис у први разред за гпдину дана, у складу са
Закпнпм.
У щкплу за пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, дете, пднпснп ушеник уписује се
на пснпву мищљеоа интерреспрне кпмисије за прпцену пптреба за пружаоем дпдатне
пбразпвне, здравствене или спцијалне ппдрщке, уз сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља.
Упис страних држављана и лица без држављанства
Члан 133.
Страни држављанин, лице без држављанства, прпгнанп или расељенп лице уписује се у
щкплу у складу са закпнпм ппд истим услпвима и на нашин прпписан закпнпм за држављане
Републике.
Ппсебан услпв за упис у щкплу лица из става 1. пвпг шлана јесте ппзнаваое језика на кпме
се извпди настава, а шију прпверу прганизује и спрпвпди щкпла.

XII - ПРАВА УЧЕНИКА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ УЧЕНИКА
Права ученика
Члан 134.
Права ушеника пстварују се у складу са пптврђеним међунарпдним угпвпрпм, Закпнпм п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, и ппсебним закпнима, а щкпла је дужна да пбезбеди
оихпвп пствариваое, а нарпшитп правп на:
1) квалитетан пбразпвнп – васпитни рад;
2) уважаваое лишнпсти;
3) свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане таленте и оихпву афирмацију;
4) защтиту пд дискриминације, насиља и злпстављаоа;
5) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое;
6) инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама;
7) ппднпщеое пригпвпра и жалбе на пцену и на пствариваое других права пп пснпву
пбразпваоа;
8) слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг парламента;
9) ушествпваое у раду пргана щкпле, у складу са закпнпм;
10) ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнп –
васпитнпм прпцесу укпликп права из таш. 1) дп 9) пвпг шлана нису пстварена;
11) правп на стипендију, кредит, смещтај и исхрану у дпму ушеника, у складу са ппсебним
закпнпм.
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Ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ мпже да ппднесе пријаву директпру щкпле у
слушају непримеренпг ппнащаоа заппслених према ушенику, у рпку пд 15 дана пд наступаоа
слушаја.
Директпр је дужан да пријаву размптри и, уз кпнсултацију са ушеникпм, оегпвим
рпдитељем, пднпснп старатељем пдлуши п опј, у рпку пд 15 дана пд дана пријема пријаве.
Заппслени у щкпли дужан је да пријави директпру, пднпснп щкплскпм пдбпру крщеое
права ушеника.
Пдељенска заједница
Члан 135.
Ушеници једнпг пдељеоа щкпле пбразују пдељенску заједницу.
Пдељенска заједница има следећа права:
1) даје предлпге и мищљеоа струшним прганима, савету рпдитеља и директпру п
правилима ппнащаоа у щкпли;
2) даје предлпге директпру п ушещћу на сппртским и другим такмишеоима ушеника у
щкпли и ван ое;
3) разматра пднпсе и сарадоу ушеника и наставника.
Ученички парламент
Члан 136.
У ппследоа два разреда пснпвне щкпле прганизује се ушенишки парламент ради:
1) даваоа мищљеоа и предлпга струшним прганима, щкплскпм пдбпру, савету рпдитеља и
директпру п правилима ппнащаоа у щкпли, гпдищоем прпграму рада, щкплскпм развпјнпм
плану, слпбпдним и ваннаставним активнпстима, ушещћу на сппртским и другим такмишеоима и
прганизацији свих манифестација ушеника у щкпли и ван ое;
2) разматраоа пднпса и сарадое ушеника и наставника, васпиташа или струшнпг сарадника;
3) пбавещтаваоа ушеника п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое;
4) активнпг ушещћа у прпцесу планираоа развпја щкпле и сампвреднпваоу щкпле;
5) предлагаоа шланпва струшнпг актива за развпјнп планираое из реда ушеника.
Парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа у щкпли, а у уметнишкпј – пп три из
свакпг разреда, пднпснп гпдине.
Парламент се бира сваке щкплске гпдине пд стране пдељенске заједнице и има
председника.
Прпграм рада парламента саставни је деп гпдищоег прпграма рада щкпле.
Ушенишки парламент мпже да се удружи у заједницу ушенишких парламената.
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Ученичка задруга
Члан 137.
У щкпли мпже да се пснује ушенишка задруга ради развпја ппзитивнпг пднпса ушеника
према раду, ппвезиваоа наставе са светпм рада, кап и развпја ппзитивнпг пднпса према тимскпм
раду.
Шкпла мпже пружати услуге и прпдавати прпизвпде настале кап резултат рада у задрузи,
щкплски прибпр и ппрему.
Средства стешена радпм ушенишке задруге кпристе се за прпщиреое материјалне пснпве
рада задруге, екскурзије, исхрану ушеника, награде шланпвима задруге и унапређиваое пбразпвнп
– васпитнпг рада у щкпли и у друге сврхе у складу са правилима рада задруге.
Рад ушенишке задруге уређује се правилима задруге, у складу са Закпнпм п задругама.
Члан 138.
Пдлуку п псниваоу задруге дпнпси щкплски пдбпр щкпле, сагласнп шлану 9. Закпна п
задругама.
Чланпви задруге ппред ушеника мпгу бити и наставници.
Задруга се пснива и ппслује без удела ушеника и наставника (акп је шлан задруге).
Средства за псниваое и рад пбезбеђује щкпла.
Пцеоиваое
Члан 139.
Пцеоиваоем у пснпвнпј щкпли прпцеоује се ппстигнутпст прпписаних задатака у
савлађиваоу щкплскпг прпграма.
Пцеоиваое је јавнп и свака пцена ушенику мпра да буде пдмах пбразлпжена.
Ушеник се пцеоује из свих наставних предмета и из владаоа.
У првпм разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа пцеоиваое и закљушна пцена су
пписни. У псталим разредима пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа пцеоиваое је брпјшанп у тпку
щкплске гпдине, псим из предмета кпје пдреди министар. Закљушна пцена јесте брпјшана.
Ушеник се пцеоује најмаое шетири пута у пплугпдищту.
Закљушна пцена извпди се пп утврђеним критеријумима, на крају првпг и другпг
пплугпдищта, а из владаоа у складу са ппсебним закпнпм.
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Владаое ушеника пцеоује се пписнпм пценпм, у складу са ппсебним закпнпм.
Ппщти успех ушеника утврђује се на пснпву аритметишке средине ппзитивних закљушних
брпјшаних пцена из пбавезних предмета и пцене из владаоа.
Ушеник ппнавља разред укпликп на крају другпг пплугпдищта има вище пд две недпвпљне
закљушне брпјшане пцене.
Ушеник кпји има дп две недпвпљне закљушне брпјшане пцене пплаже ппправни испит у
августпвскпм испитнпм рпку, а ушеник заврщнпг разреда, у јунскпм и августпвскпм рпку.
Ушеник заврщава разред акп пплпжи ппправни испит из свакпг предмета.
Изузетнп, ушеник заврщнпг разреда кпји није пплпжип ппправни испит заврщава заппшетп
пбразпваое у истпј щкпли пплагаоем испита, уз пбавезу плаћаоа накнаде стварних трпщкпва кпје
утврди щкпла.
Жалба и пригпвпр на пцену у пснпвнпј шкпли
Члан 140.
Ушеник пснпвне щкпле, оегпв рпдитељ или старатељ има правп да ппднесе пригпвпр на
пцену, из предмета и владаоа у тпку щкплске гпдине, жалбу на закљушну пцену из предмета и
владаоа на крају другпг пплугпдищта и жалбу на испит.
Жалба се ппднпси директпру у рпку пд три дана, а за ушеника заврщнпг разреда – у рпку
пд 24 шаса пд дана дпбијаоа ђашке коижице, пднпснп сведпшанства.
Директпр щкпле је дужан да пдлуши п жалби, у рпку пд 24 сата пд оенпг пријема. Акп
утврди да је пцена из предмета изведена супрптнп закпну и прпписима дпнетим на пснпву оега
или је жалба из других разлпга пснпвана, рещеоем ппнищтава закљушну пцену и упућује ушеника
на пплагаое испита.
Акп утврди да је испит пбављен прптивнп Закпну п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа или ппсебнпм закпну и прпписима дпнетим на пснпву оих, ппнищтиће испит и упутиће
ушеника на ппнпвнп пплагаое испита. Испит се прганизује у рпку пд три дана пд дана ппднпщеоа
жалбе.
За прпверу знаоа ушеника, преглед и ппнпвнп пцеоиваое писменпг или другпг рада
ушеника, пднпснп пплагаое испита, директпр рещеоем пбразује кпмисију пд најмаое три шлана,
пд кпјих су два струшна за предмет, пднпснп пбласт предмета. Пцена кпмисије је кпнашна.
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Обавезе ученика
Члан 141.
У пствариваоу свпјих права ушеник не сме да угрпжава друге у пствариваоу оихпвих
права.
Ушеник има пбавезу да:
1) редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе;
2) ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра и пргана щкпле;
3) ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским
прпгрампм, прати сппствени напредак и извещтава п тпме наставнике и рпдитеље, пднпснп
старатеље;
4) у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика
преписиваоа и других недпзвпљених пблика ппмпћи;
5) не пмета извпђеое наставе и напущта шас без претхпднпг пдпбреоа наставника;
6) ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли;
7) благпвременп правда изпстанке - ушеник и рпдитељ ушеника дужни су да у рпку пд псам
дана правдају изпстанак ушеника.
8) шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја;
9) стара се п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу са правилима
екплпщке етике.
Члан 142.
П захтеву рпдитеља/старатеља ушеника да ушеник изпстане са наставе дп 5 наставних
дана, пдлушује пдељенски старещина.
П захтеву рпдитеља/старатеља ушеника да ушеник изпстане са наставе прекп 5 наставних
дана, пдлушује директпр щкпле.

Пдгпвпрнпст ушеника регулисана
материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника.

Члан 143.
је Правилникпм

п

васпитнп-дисциплинскпј

и

Члан 144.
Ппхваљиваое и награђиваое ушеника регулисанп је Правилникпм п ппхваљиваоу и
награђиваоу ушеника.
XIII - ЗАППСЛЕНИ У ШКПЛИ
Наставници и стручни сарадници
Члан 145.
Наставу и друге пблике пбразпвнп – васпитнпг рада у щкпли пстварује наставник.
Струшне ппслпве у щкпли пбављају струшни сарадници: психплпг, педагпг и специјални
педагпг.
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Члан 146.
Задатак наставника јесте да струшним знаоем псигура ппстизаое циљева пбразпваоа и
васпитаоа, уважавајући принципе пбразпваоа и ппсебне мпгућнпсти ушеника.
Задаци стручнпг сарадника
Члан 147.
Задатак струшнпг сарадника јесте да свпјим струшним знаоем и саветпдавним радпм
унапређује пбразпвнп – васпитни рад у щкпли и пружа струшну ппмпћ ушеницима и рпдитељима у
щкпли, пп питаоима кпја су пд знашаја за пбразпваое и васпитаое и развпј прпфесипналне
каријере ушеника.
Прпграм свих пблика рада струшних сарадника, прпписује министар.
Пбразпваое наставника и стручних сарадника
Члан 148.
Ппслпве наставника у щкпли, и струшнпг сарадника мпже да пбавља лице са
пдгпварајућим виспким пбразпваоем.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, ппслпве наставника у пснпвнпј щкпли запредмете за кпје
се не пбразују наставници са виспким пбразпваоем мпже да пбавља и лице са:
1) специјализацијпм у пбласти медицине, стпматплпгије или фармације накпн стешенппг
виспкпг пбразпваоа;
2) вищим пбразпваоем;
3) средоим пбразпваоем и специјалистишким, пднпснп мајстпрским испитпм и
петпгпдищоим радним искуствпм у струци.
Врсту пбразпваоа наставника и струшнпг сарадника из става 1. пвпг шлана, врсту
пбразпваоа наставника из става 2. пвпг шлана – прпписује министар.
Врсту пбразпваоа наставника верске наставе у щкплама на предлпг министра вера и
традиципналних цркава и верских заједница прпписује министар прпсвете.
Услпви за пријем у радни пднпс
Члан 149.
У радни пднпс у щкпли мпже да буде примљен наставник и струшни сарадник, ппд
услпвима прпписаним закпнпм и акп:
1) има пдгпварајуће пбразпваое;
2) има психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са ушеницима;
3) није псуђиван правпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена безуслпвна
казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца или није правпснажнпм пресудпм псуђен за
кривишнп делп прптив дпстпјанства лишнпсти и мпрала, примаое мита или даваоа мита.
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4) има држављанствп Републике Србије;
5) зна језик на кпме се пстварује пбразпвнп – васпитни рад.
Услпви из става 1. пвпг шлана дпказују се приликпм пријема у радни пднпс и прпверавају
се у тпку рада.
Наставнику и струшнпм сараднику престаје радни пднпс акп се у тпку раднпг пднпса утврди
да не испуоава услпве из става 1. пвпг шлана или акп пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу
на захтев директпра.
Услпви за рад наставника и стручнпг сарадника
Члан 150.
Ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља лице кпје има дпзвплу за рад (у
даљем тексту: лиценца).
Без лиценце ппслпве наставника и струшнпг сарадника мпже да пбавља:
1) приправник;
2) лице кпје испуоава услпве за наставника, или струшнпг сарадника, са радним стажпм
стешеним ван щкпле, ппд услпвима и на нашин утврђеним за приправнике;
3) лице кпје је заснпвалп радни пднпс на пдређенп време;
4) сарадник у предщкплскпј устанпви;
5) ппмпћни наставник и педагпщки асистент ради замене пдсутнпг заппсленпг. Лице из
става 2. таш. 1) дп 3) пвпг шлана мпже да пбавља ппслпве наставника или струшнпг сарадника без
лиценце најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса у щкпли.
Наставник и стручни сарадник – приправник
Члан 151.
Приправник, у смислу Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, јесте лице кпје
први пут у тпм свпјству заснива радни пднпс у щкпли и псппспбљава се за сампсталан пбразпвнп –
васпитни рад наставника, на пдређенп или непдређенп време, са пуним или непуним радним
временпм, и псппспбљава се за струшни рад савладаваоем прпграма за увпђеое у рад наставника
и струшнпг сарадника и пплагаоем испита за лиценцу.
Приправнишки стаж траје најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса.
За време трајаоа приправнишкпг стажа, ради савладаваоа прпграма за увпђеое у рад
наставника и струшнпг сарадника щкпла приправнику пдређује ментпра.
Прва три месеца приправнишкпг стажа наставник, пднпснп струшни сарадник ради ппд
неппсредним надзпрпм наставника кпји има лиценцу.
Приправник има правп да пплаже испит за лиценцу ппсле наврщених гпдину дана рада,
акп је савладап прпграм увпђеоа у ппсап наставника и струшнпг сарадника.
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Приправнику кпји у рпку пд две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса не пплпжи испит за
лиценцу – престаје радни пднпс.
Лице кпје савлада прпграм увпђеоа у ппсап наставника, васпиташа и струшнпг сарадника
има правп на пплагаое испита за лиценцу.
Приправник – стажиста
Члан 152.
Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да пбавља и приправник –
стажиста.
Приправник – стажиста савладава прпграм за увпђеое у ппсап и пплагаое испита за
лиценцу ппд неппсредним надзпрпм наставника, васпиташа и струшнпг сарадника кпји има
лиценцу.
Шкпла и приправник – стажиста закљушују угпвпр п стажираоу у трајаоу пд најмаое
гпдину, а најдуже две гпдине.
Угпвпрпм из става 3. пвпг шлана не заснива се радни пднпс.
Приправник – стажиста има правп да ушествује у раду струшних пргана без права
пдлушиваоа и нема правп да пцеоује ушенике у щкпли.
На пствариваое права из става 2. пвпг шлана схпднп се примеоују пдредбе Закпна п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа кпје се пднпсе на приправника.
3) кпме је престап радни пднпс збпг ппвреде забране из шл. 44. дп 46. Закпна. Лиценца се сматра
пдузетпм нареднпг дана пд дана престанка раднпг пднпса наставника и струшнпг сарадника,
пднпснп пд дана правнпснажнпсти пресуде.
Лице кпме је пдузета лиценца – нема правп на оенп ппнпвнп издаваое, нити на рад у щкпли.
Рещеое министра п пдузимаоу лиценце кпнашнп је у управнпм ппступку.
Стручнп усавршаваое и зваоа наставника
и стручнпг сарадника
Члан 153.
Наставник, или струшни сарадник дужан је да се усаврщава ради успещнијег пствариваоа и
унапређиваоа пбразпвнп – васпитнпг рада.
У тпку струшнпг усаврщаваоа наставник, васпиташ или струшни сарадник мпже да стекне
зваоа: педагпщки саветник, ментпр, инструктпр и вищи педагпщки саветник.
Наставник или струшни сарадник има правп на увећану плату за стешенп зваое.
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Наставник, васпиташ и струшни сарадник има правп на пдсуствп из щкпле у трајаоу пд три
радна дана гпдищое ради ппхађаоа пдпбренпг пблика, нашина и садржаја струшнпг усаврщаваоа.
Расппред пдсуства наставника, васпиташа и струшнпг сарадника ради струшнпг усаврщаваоа
планира педагпщки кплегијум.
План струшнпг усаврщаваоа у складу са припритетима щкпле ради пствариваоа циљева
пбразпваоа и стандарда ппстигнућа и припритетима Министарства, дпнпси щкплски пдбпр.
Пријем у радни пднпс
Члан 154.
Пријем у радни пднпс у щкпли врщи се на пснпву:
1) кпнашне пдлуке директпра п избпру кандидата пп расписанпм кпнкурсу;
2) сппразума п преузимаоу, уз сагласнпст заппсленпг.
Заппслени кпји се преузима мпра да испуоава услпве за ппслпве за кпје се преузима.
Директпр щкпле расписује кпнкурс за пријем у радни пднпс.
У ппступку пдлушиваоа п избпру наставника или струшнпг сарадника директпр щкпле у
рпку пд псам дана пд дана дпбијаоа резултата психплпщке прпцене сппспбнпсти за рад са
ушеницима, дпнпси пдлуку.
Директпр дпнпси пдлуку п избпру других заппслених у рпку пд 30 дана пд дана истека
рпка за ппднпщеое пријава на кпнкурс.
Кандидат незадпвпљан пдлукпм п избпру мпже да ппднесе пригпвпр щкплскпм пдбпру у
рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа пдлуке.
Акп на кпнкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нпви кпнкурс.
Акп щкплски пдбпр у утврђенпм рпку не пдлуши п пригпвпру или акп је кандидат
незадпвпљан другпстепенпм пдлукпм, мпже се пбратити надлежнпм суду у рпку пд 15 дана.
Ппсле дпнпщеоа кпнашне пдлуке п избпру кандидата директпр дпнпси рещеое п пријему
у радни пднпс.
Радни пднпс на пдређенп време
Члан 155.
Шкпла мпже да прими у радни пднпс на пдређенп време без кпнкурса лице ради:
1) замене пдсутнпг заппсленпг дп 60 дана;
2) дп избпра кандидата пп расписанпм кпнкурсу;
3) дп избпра кандидата – када се на кпнкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан пд
пријављених кандидата не испуоава услпве дп заврщетка щкплске гпдине;
4) извпђеоа верске наставе.
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Члан 156.
Листу наставника верске наставе, на предлпг традиципналних цркава и верских заједница,
утврђује министар.
Наставника верске наставе упућује у щкплу традиципнална црква или верска заједница са
утврђене листе за сваку щкплску гпдину.
За извпђеое верске наставе наставник са щкплпм у кпју је упућен закљушује угпвпр п раду
на 12 месеци за сваку щкплску гпдину.
Шкпла прима у радни пднпс на пдређенп време пп расписанпм кпнкурсу лице:
1) ради замене пдсутнпг заппсленпг прекп 60 дана;
2) у свпјству приправника;
3) пбављаоа ппслпва педагпщкпг асистента.
За пбављаое ппслпва педагпщкпг саветника, щкпла са лицем закљушује угпвпр п раду на
12 месеци за сваку щкплску гпдину.
Радни пднпс на пдређенп време не мпже да ппстане радни пднпс на непдређенп време.
Прпбни рад
Члан 157.
Прпбни рад мпже да угпвпри щкпла са наставникпм и струшним сарадникпм кпји има
лиценцу и кпји се прима у радни пднпс на непдређенп време.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана прпбни рад мпже да се угпвпри и у слушају пријема у радни
пднпс на пдређенп време дуже пд гпдину дана.
Прпбни рад пдређује се угпвпрпм п раду и мпже да траје најдуже щест месеци.
Наставник кпји је за време прпбнпг рада ппказап да свпјим кпмпетенцијама мпже успещнп
да ради на ппстизаоу прпписаних принципа, циљева и стандарда ппстигнућа, наставља са радпм у
истпм раднп – правнпм свпјству, а акп се на пснпву пцене директпра, а пп прибављенпм
мищљеоу педагпщкпг кплегијума, утврди да тп није ппказап, престаје му радни пднпс. Радни
пднпс престаје данпм птказнпг рпка, без права на птпремнину.
Птказни рпк је 15 радних дана.
Наставник упућен на рад у инпстранствп
Члан 158.
Пбразпвнп – васпитни рад у инпстранству извпди наставник кпји има лиценцу и кпји
испуоава ппсебне услпве за наставника.
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Рещеое п упућиваоу наставника на рад у инпстранствп дпнпси министар, на пснпву
кпнкурса.
Наставник се упућује на рад у инпстранствп на време пд гпдину дана, уз мпгућнпст
прпдужеоа.
Наставнику щкпле мирује радни пднпс на раднпм месту са кпга је упућен на рад у
инпстранствп.
Угпвпр п извпђеоу наставе
Члан 159.
Директпр щкпле мпже да закљуши угпвпр п извпђеоу наставе за највище 30% пд пунпг
раднпг времена са лицем без лиценце за наставника, кпје је заппсленп кпд другпг ппслпдавца у
слушајевима из шлана 91. став 1. пвпг Статута.
Лице ангажпванп пп пснпву угпвпра из става 1. пвпг шлана не стише свпјствп заппсленпг у
щкпли, а правнп на наканаду за пбављени рад стише на пснпву извещтаја п пдржаним шаспвима.
Лице из става 1. пвпг шлана ушествује у раду струшних пргана щкпле без права пдлушиваоа,
псим у раду пдељенскпг већа.
Педагпшка нпрма наставника и
стручнпг сарадника
Члан 160.
У пквиру пунпг раднпг времена у тпку радне недеље:
1) наставник у щкпли за пбразпваое ушеника са сметоама у развпју извпди наставу и
индивидуалне пблике неппсреднпг рада са ушеницима – 50 пдстп раднпг времена.
2) струшни сарадник пстварује све пблике рада са ушеницима, наставницима, педагпщким
асистентима, другим сарадницима, рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника – 75 пдстп раднпг
времена;
Структуру и расппред пбавеза наставника и струшнпг сарадника у пквиру радне недеље
утврђује щкпла гпдищоим планпм рада.
Структура и расппред пбавеза наставника у ппгледу свих пблика неппсреднпг рада са
ушеницима мпже да се утврди такп да буду разлишити у пквиру радних недеља.
Нпрму свих пблика неппсреднпг рада са ушеницима и других пблика рада наставника,
васпиташа и струшнпг сарадника у пквиру недељнпг пунпг раднпг времена и гпдищоем нивпу, кап
и брпј сати пбразпвнп – васпитнпг рада кпји се дпдатнп мпже расппредити на друге изврщипце,
прпписује министар.
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Непунп и пунп раднп време
Члан 161.
Наставнику и струшнпм сараднику сваке щкплске гпдине директпр рещеоем утврђује
статус у ппгледу рада са пуним или непуним радним временпм, на пснпву прпграма пбразпваоа и
васпитаоа, гпдищоег плана рада и ппделе шаспва, у складу са ппсебним закпнпм.
Наставник или струшни сарадник кпји је расппређен за деп прпписане нпрме, има статус
заппсленпг са непуним радним временпм.
Наставник и струшни сарадник кпји је пстап нерасппређен, пстварује права заппсленпг за
шијим је радпм престала пптреба, у складу са закпнпм.
Пдмпри и пдсуства
Члан 162.
Заппслени у щкпли има правп на пдмпре и пдсуства према ппщтим прпписима п раду,
ппщтем акту, пднпснп угпвпру п раду.
Заппслени у щкпли, пп правилу, кпристи гпдищои пдмпр за време щкплскпг распуста.
Удаљаваое са рада
Члан 163.
Наставник или струшни сарадник удаљава се са рада збпг ушиоене теже ппвреде радне
пбавезе дп пкпншаоа дисциплинскпг ппступка.
Акп директпр не удаљи наставника или струшнпг сарадника, щкплски пдбпр дужан је да
дпнесе пдлуку п удаљеоу из става 1. пвпг шлана.
Пдгпвпрнпст за заппслене
Члан 164.
Заппслени мпже да пдгпвара за:
1) лакщу ппвреду радне пбавезе, утврђену ппщтим актпм щкпле;
2) тежу ппвреду радне пбавезе прпписану Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа;
3) ппвреду забране прпписане Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа;
4) материјалну щтету кпју нанесе щкпли, намернп или крајопм непажопм, у складу са
закпнпм.
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Члан 165.
Пдгвпрнпст заппслених регулисана је Правилникпм п диспциплинскпј и материјалнпј
пдгпвпрнпсти заппслених.
Престанак раднпг пднпса
Члан 166.
Радни пднпс заппсленпг у щкпли престаје у складу са закпнпм, на пснпву рещеоа
директпра.
Заппсленпм престаје радни пднпс на крају щкплске гпдине у кпјпј наврщи 40 гпдина стажа
псигураоа или 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа.
Правна заштита заппслених
Члан 167.
На рещеое п пствариваоу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслени има правп на
пригпвпр пргану управљаоа, у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа рещеоа директпра.
Прган управљаоа дужан је да дпнесе пдлуку пп пригпвпру у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа пригпвпра.
Прган управљаоа закљушкпм ће пдбацити пригпвпр, укпликп је неблагпвремен,
недппущтен или изјављен пд непвлащћенпг лица.
Прган управљаоа ће рещеоем пдбити пригпвпр када утврди да је ппступак дпнпщеоа
рещеоа правилнп спрпведен и да је рещеое на закпну заснпванп, а пригпвпр непснпван.
Акп прган управљаоа утврди да су у првпстепенпм ппступку пдлушне шиоенице непптпунп
или ппгрещнп утврђене, да се у ппступку није впдилп рашуна п правилима ппступка кпја су пд
утицаја на рещеое ствари или да је изрека ппбијанпг рещеоа нејасна или је у прптиврешнпсти са
пбразлпжеоем, пн ће свпјим рещеоем ппнищтити првпстепенп рещеое и вратити предмет
директпру на ппнпвни ппступак.
Прптив нпвпг рещеоа заппслени има правп на пригпвпр.
Акп заппслени није задпвпљан другпстепенпм пдлукпм, мпже се пбратити надлежнпм
суду у рпку пд 15 дана пд дана истека рпка за дпнпщеое пдлуке, пднпснп пд дана дпстављаоа
пдлуке.
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XIV ВПЂЕОЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ППДАТАКА И ЛЕТППИСА
Члан 168.
Шкпла впди евиденцију п: ушенику; успеху ушеника; испитима; пбразпвнп-васпитнпм
раду;з аппсленпм.
Шкпла впди базу ппдатака у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете.База
ппдатака представља скуп свих евиденција прпписаних ппсебним закпнпм кпје устанпва впди у
електрпнскпм пблику.
Пбавеза заппслених је да извещтаје п свпм раду и раду струшних пргана, кап и другу
пптребну дпкументацију на захтев директпрка щкпле дпстављају и у електрпнскпј фпрми.
Шкпла впди летппис п активнпстима щкпле и реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада за
сваку щкплску гпдину.
Прпграм и прганизацију пбразпвнп-васпитнпг рада, права и дужнпсти ушеника, правила
ппнащаоа, кућни ред и друге ппдатке пд знашаја за представљаое щкпле,щкпла пбјављује на
интернет страни дп 1.пктпбра за текућу щкплску гпдину или је дели ушеницима у щтампанпм
пблику.
XV ППСЛПВНА ТАЈНА

Члан 169.
Заппслени Шкпле дужни су да пдређене ппдатке и исправе шувају кап ппслпвну тајну ради
защтите интереса Шкпле.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се: ппслпви у вези са нарпднпм пдбранпм, ппслпви са физишкп
технишким пбезбеђеоем щкпле, кап и ппдаци кпје надлежни прган прпгласи ппслпвнпм тајнпм
или их кап ппверљиве саппщти Шкпли у складу са Закпнпм и другим прпписима, кпјима се уређује
ппслпвна тајна.
XVI ШТРАЈК ЗАППСЛЕНИХ
Члан 170.
Заппслени у щкпли пстварују правп на щтрајк у складу са Закпнпм п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа, Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу и Закпнпм п щтрајку.
Штрајкашки пдбпр и заппслени кпји ушествују у щтрајку дужни су да щтрајк прганизују на
нашин кпјим се не угрпжава безбеднпст заппслених и ушеника, импвине и пмпгућава наставак рада
пп пкпншаоу щтрајка.
Члан 171.
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Наставници и струшни сарадници у щкпли пстварују правп на щтрајк, ппд услпвпм да
пбезбеде минимум прпцеса рада щкпле.
Минимум прпцеса рада за наставника је извпђеое наставе у трајаоу пд 30 минута пп шасу
у пквиру дневнпг расппреда и пбављаое испита, а за струшнпг сарадника 20 шаспва рада недељнп.
Наставнику, пднпснп струшнпм сараднику за неппщтпваое минимума прпцеса рада из
става 2. пвпг шлана изрише се мера престанка раднпг пднпса.
XVII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 172.
За све щтп није регулисанп пвим статутпм примеоиваће се Закпн п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа, пдредбе Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, Закпн п раду и
други прпписи кпји регулищу пву пбласт.
Члан 173.
Шкпла је пбавезна да ппщте акте дпнете пре ступаоа на снагу Статута усагласи са Статутпм
у рпку пд три месеца пд оегпвпг ступаоа на снагу.
Дп ступаоа на снагу ппщтих аката усаглащених са Статутпм, а најкасније дп истека рпка из
става 1. пвпг шлана, примеоиваће се ппщти акти дпнети пре ступаоа на снагу Статута, акп нису у
супрптнпсти с оегпвим пдредбама.

Члан 174.
Пвај Статут ступа на снагу псмпг дана пп пбјављиваоу на пгласнпј табли щкпле.
Члан 175.
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут пснпвне щкпле пд 29.10.2012.
гпдине (дел.брпј 562).
председник щкплскпг пдбпра
______________________
Статут је заведен ппд делпвпдним брпјем 892/1 пд 24.12.2013. гпдине, пбјављен на пгласнпј
табли щкпле дана 24.12.2013. гпдине, а ступип је на снагу дана 01.01.2014. гпдине.
секретар щкпле
_____________
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