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На основу члана 119. став 1. тачка 1, а у складу са чланом 100. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017), Школски одбор
Основне школе “1.октобар“ Ботош, на седници одржаној дана 06.03.2018. године, донео је

СТАТУТ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,1.ОКТОБАР“
БОТОШ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом (у даљем тексту: Статут) ближе се уређују организација, начин рада,
управљање и руковођење у школи поступање органа школе ради обезбеђивања
остваривања права и обавеза ученика, права и обавеза родитеља односно другог законског
заступника, заштита и безбедност ученика и запослених и мере за спречавање повреда
забрана утврђених овим законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих
заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са законом.
Члан 2.
Школа је јавна установа које обавља делатност основног образовања и васпитања, у
складу са Уставом Републике Србије, Законом о основама система образовања и
васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, потврђеним међународним
конвенцијама, повељама, споразумима и Статутом школе.
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса
и остварује се као јавна служба.
Образовно-васпитни рад у школи обухвата наставу и друге облике организованог
рада са ученицима.
На рад школе примењују се одредбе Закона и прописа о јавним службама.
Начин обављања делатности основног образовања и васпитања прописан је Законом
о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и
васпитању.
Члан 3.
Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности
основног образовања и васпитања у складу са законом.
II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ
Члан 4.
Школа је јавна установа основана одлуком Владе Републике Србије бр.05 810-3298/99 од
16.09.1999.године и уписана у судски регистар код Привредног суда у Зрењанину, Решењем број
ФИ 548/2001 од 18.06.2001. године, регистарски уложак број 5-129.
Решењем број 106-022-00219/2007-01 од 25.04.2007.године Покрајинског секретаријата за
образовање и културу утврђено је да ОШ „1.октобар“ Ботош испуњава услове у погледу простора,
опреме и потребног броја васпитача и стручних сарадника за реализацију припремног
предшколског програма школе.
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Решењем број 106-022-00313/2003-02 од 27.11.2003.године Покрајинског секретаријата за
образовање и културу утврђено је да ОШ „1.октобар“ Ботош испуњава услове за почетак рада и
обављање делатности основног образовања и васпитања ученика лако ментално ометених у развоју
у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и
стручних сарадника.
Решењем број 128-022-497/2015-01 од 04.02.2016.године Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице утврђено је да ОШ
„1.октобар“ Ботош испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја запослених у радном односу на неодређено време за обављање делатности предшколског
васпитања и образовања за једну групу деце узраста од четири године до поласка у школу.
Назив школе је: Основна школа „1.октобар“ Ботош.
Седиште школе је у Ботошу, у улици Тозе Марковића број 77.
Шифре делатности: 8520 и 8510, Mатични број регистра: 08728828.

Школа може да буде наставна база високошколске установе - вежбаоница, у складу
са законом.
Школа може да стекне статус модел установе у складу са Законом.
Школа може да стекне статус ресурсног центра за асистивне технологије у
образовању и васпитању (у даљем тексту: ресурс центар), ради пружања подршке
ученицима којима је потребна асистивна технологија у складу са Законом.
Члан 5.
Школа може да врши статусну промену, промену назива или седишта.
Одлуку о статусној промени доноси школски одбор, уз сагласност оснивача.
Одлуку о промени назива или седишта доноси Школски одбор, уз сагласност
Министарства.
Захтев за давање сагласности за промену назива школе подноси се Министарству
најкасније до 31.децембра текуће школске године.
Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта у току
наставне године.
Изузетно, уколико наступе околности услед којих је спречено несметано одвијање
наставе, статусна промена седишта може се извршити у току наставне године, уз
сагласност Министарства.
III ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ
Члан 6.
Школа у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун.
За своје обавезе школа одговара средствима и имовином којом располаже.
Члан 7.
Школу заступа и представља директор.
Директор може пуномоћјем да пренесе овлашћења за заступање школе другом лицу.
Пуномоћје се издаје у писаном облику и може се у свако доба опозвати.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност,
замењује га наставник или стручни сарадник у школи на основу овлашћења директора,
односно школског одбора, у складу са законом.
IV ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Члан 8.
Школа има велики и мали печат и штамбиљ.
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Члан 9.
Велики печат школе је округлог облика, пречника 55 милиметара, са текстом
исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије, на српском језику
ћириличним и латиничним писмом и на мађарском, румунском и словачком језику и
писму.
У првом следећем кругу испод назива Република Србија исписује се назив
Аутономне Покрајине Војводине.
У следећем унутрашњем кругу исписује се назив школе - Основна школа
„1.октобар“. Седиште Ботош исписује се у следећем унутрашњем кругу, испод назива
школе.
Великим печатом оверава се веродостојност јавне исправе коју издаје школа
(сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, сведочанство о завршеном
разреду, ђачка књижица, преводница и уверење о положеном страном језику, дипломе за
постигнуте изузетне резултате у току школовања, јавна исправа о обављеном завршном
испиту у основном образовању и васпитању).
Члан 10.
Мали печат школе је округлог облика, пречника 28 милиметара, са малим грбом
Републике Србије у средини. Текст печата исписује се на српском језику ћириличним
писмом и истоветне је садржине као и садржина великог печата.
Мали печат школа употребљава у правном промету, за финансијско-административно пословање и за оверавање потврда, решења и других аката које школа издаје
ученицима, запосленима у школи (у даљем тексту: запослени) и трећим лицима, за
исправљање грешака у матичним књигама, дневницима образовно- васпитног рада, ђачким
књижицама.
Члан 11.
Штамбиљ школе служи за евидентирање послатих, примљених и других аката.
Штамбиљ школе је правоугаоног облика, величине 55 х 16 милиметара, са водоравно
исписаним текстом - Основна школа „1.октобар“, с додатком простора за уписивање
деловодног броја и датума, а у последњем реду је исписано седиште школе „Ботош“.
Мали штамбиљ школе је правоугаоног облика, величине 35 х 10 милиметара, са
водоравно исписаним текстом – ОШ „1.октобар“, а у другом реду је исписано седиште
школе „Ботош“.
Текст на штамбиљу (великом и малом) исписан је на српском језику, ћириличним
писмом.
Члан 12.
За чување, издавање и употребу печата и штамбиља одговоран је директор школе.
Директор школе може овлашћењем поверити руковање печатима административнофинансијском раднику или секретару.
Лице задужено за чување и употребу печата и штамбиља дужно је да то ради на
начин који онемогућава неовлашћено коришћење, а у случају евентуалног сазнања о
злоупотреби да о томе одмах обавесте директора школе.
Печати и штамбиљи чувају се после употребе закључани.
На руковање печатом, издавање и чување печата сходно се примењују одредбе
Закона о печату државних и других органа и прописи о раду органа државне управе.

5

V СРЕДСТВА ШКОЛЕ
Члан 13.
Земљиште, зграде, и друга средства која су стечена односно која школа стекне јесу у
јавној својини и користи се за обављање делатности основног образовања и васпитања.
VI ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Делатност школе и језик остваривања образовно васпитног рада
Члан 14.
Делатност школе је основно образовање и васпитање.
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса
и остварује се као јавна служба.
Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем школског
програма у школском и другом простору.
Школа обавља и делатност предшколског васпитања и образовања остваривањем
предшколског програма у школском и другом простору.
Школа обавља и делатност образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју.
Oснoвни зaдaтaк шкoлe je дa oмoгући квaлитeтнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe зa свaкoг
учeникa, пoд jeднaким услoвимa.
Лицa кoja oбaвљajу oбрaзoвнo-вaспитни рaд и другa лицa зaпoслeнa у шкoли
нaрoчитo ћe прoмoвисaти jeднaкoст мeђу свим учeницимa и aктивнo сe супрoтстaвљaти
свим врстaмa дискриминaциje и нaсиљa.
Образовно –васпитни рад остварује се на српском језику.
VII АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ
Члан 15.
Аутономија школе подразумева избор појединих садржаја, начина остваривања,
сарадника у складу са потребама, могућностима, интересовањима, расположивим
ресурсима, карактеристикама локалне заједнице приликом:
1) доношења статута, развојног плана, програма, годишњег плана рада, правила
понашања у установи, мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика и
других општих аката школе;
2) доношења плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника,
стручних сарадника и васпитача;
3) доношења програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
4) самовредновања рада школе у оквиру изабране области на годишњем нивоу у
циљу унапређивања образовно-васпитног рада.
Аутономија ушколе, у смислу овог закона, подразумева и:
1) педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школских програма
зависно од локалних прилика; да се у реализацији обавезног општег програма максимално
користе локални ресурси; право да се школски календар делимично прилагоди локалним
приликама, промене у динамици остваривања школских програма уз поштовање годишњег
плана рада, организација наставе у блоковима и заједничких часова сродних предмета код
интердисциплинарних тема, пуно уважавање локалних специфичности при изради
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развојног плана и вишегодишњег школског програма у складу са карактеристикама
локалног становништва; развијање система стручног усавршавања наставника у самој
школи на основу реалних потреба школе;
2) аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за предмет, право
наставника као професионалца да самостално конципира процес наставе и учења, уз
одговорност за резултате учења;
3) доношење одлуке о избору уџбеника;
4) начин остваривања сарадње са установама из области образовања и васпитања,
здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и
другим органима, службама и организацијама, ради остваривања права деце, ученика и
запослених.
Школа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве образовања и
васпитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује остваривање општих исхода
образовања и при томе укључује и родитеље, односно друге законске заступнике и њихова
удружења и локалну заједницу.
Члан 16.
Школа је дужна да донесе Правила понашања којима се регулишу међусобни
односи ученика, запослених и родитеља.
Члан 17.
Школа је дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика
за време боравка у школи и док трају друге активности које школа организује.
Школа је дужна да спроводи мере заштите и безбедности ученика.
Члан 18.
У школи су забрањене активности које се односе на кршење забране
дискриминације, забране насиља злостављања и занемаривања, као и забране страначког
организовања и деловања у складу са Законом.
Члан 19.
Остваривање права, обавеза и одговорности наставника, стручних сарадника и
других запослених ближе се уређује Законом о основама система образовања и васпитања,
Законом о раду, Законом о безбедности и здрављу на раду, Посебним колективним
уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, уговором о
раду, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „
1.октобар“ Ботош и другим прописима и општим актима школе.
Остваривање права, обавеза и одговорности ученика ближе се уређује Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању,
Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика ОШ „1.октобар“ Ботош и
другим прописима и општим актима школе.
VIII ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Члан 20.
Oснoвни циљeви oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa jeсу:
1) oбeзбeђивaњe дoбрoбити и пoдршкa цeлoвитoм рaзвojу учeникa;
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2) oбeзбeђивaњe пoдстицajнoг и бeзбeднoг oкружeњa зa цeлoвити рaзвoj учeникa,
рaзвиjaњe нeнaсилнoг пoнaшaњa и успoстaвљaњe нултe тoлeрaнциje прeмa нaсиљу;
3) свeoбухвaтнa укључeнoст учeникa у систeм oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
4) рaзвиjaњe и прaктикoвaњe здрaвих живoтних стилoвa, свeсти o вaжнoсти
сoпствeнoг здрaвљa и бeзбeднoсти, пoтрeбe нeгoвaњa и рaзвoja физичких
спoсoбнoсти;
5) рaзвиjaњe свeсти o знaчajу oдрживoг рaзвoja, зaштитe и oчувaњa прирoдe и
живoтнe срeдинe и eкoлoшкe eтикe, зaштитe и дoбрoбити живoтињa;
6) кoнтинуирaнo унaпрeђивaњe квaлитeтa прoцeсa и исхoдa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
зaснoвaнoг нa прoвeрeним нaучним сaзнaњимa и oбрaзoвнoj прaкси;
7) рaзвиjaњe кoмпeтeнциja зa снaлaжeњe и aктивнo учeшћe у сaврeмeнoм друштву
кoje сe мeњa;
8) пун интeлeктуaлни, eмoциoнaлни, сoциjaлни, мoрaлни и физички рaзвoj свaкoг
учeникa, у склaду сa њeгoвим узрaстoм, рaзвojним пoтрeбaмa и интeрeсoвaњимa;
9) рaзвиjaњe кључних кoмпeтeнциja зa цeлoживoтнo учeњe и мeђупрeдмeтних
кoмпeтeнциja у склaду сa рaзвojeм сaврeмeнe нaукe и тeхнoлoгиje;
10) рaзвoj свeсти o сeби, ствaрaлaчких спoсoбнoсти, критичкoг мишљeњa,
мoтивaциje зa учeњe, спoсoбнoсти зa тимски рaд, спoсoбнoсти сaмoврeднoвaњa,
сaмoинициjaтивe и изрaжaвaњa свoг мишљeњa;
11) oспoсoбљaвaњe зa дoнoшeњe вaљaних oдлукa o избoру дaљeг oбрaзoвaњa и
зaнимaњa, сoпствeнoг рaзвoja и будућeг живoтa;
12) рaзвиjaњe oсeћaњa сoлидaрнoсти, рaзумeвaњa и кoнструктивнe сaрaдњe сa
другимa и нeгoвaњe другaрствa и приjaтeљствa;
13) рaзвиjaњe пoзитивних људских врeднoсти;
14) рaзвиjaњe кoмпeнтeнциja зa рaзумeвaњe и пoштoвaњe прaвa дeтeтa, људских
прaвa, грaђaнских слoбoдa и спoсoбнoсти зa живoт у дeмoкрaтски урeђeнoм и
прaвeднoм друштву;
15) рaзвoj и пoштoвaњe рaснe, нaциoнaлнe, културнe, jeзичкe, вeрскe, рoднe, пoлнe и
узрaснe рaвнoпрaвнoсти, тoлeрaнциje и увaжaвaњe рaзличитoсти;
16) рaзвиjaњe личнoг и нaциoнaлнoг идeнтитeтa, рaзвиjaњe свeсти и oсeћaњa
припaднoсти Рeпублици Србиjи, пoштoвaњe и нeгoвaњe српскoг jeзикa и мaтeрњeг
jeзикa, трaдициje и културe српскoг нaрoдa и нaциoнaлних мaњинa, рaзвиjaњe
интeркултурaлнoсти, пoштoвaњe и oчувaњe нaциoнaлнe и свeтскe културнe
бaштинe;
17) пoвeћaњe eфикaснoсти упoтрeбe свих рeсурсa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
зaвршaвaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa у прeдвиђeнoм рoку сa минимaлним
прoдужeткoм трajaњa и смaњeним нaпуштaњeм шкoлoвaњa;
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18) пoвeћaњe eфикaснoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa и унaпрeђивaњe oбрaзoвнoг
нивoa стaнoвништвa Рeпубликe Србиje кao држaвe зaснoвaнe нa знaњу.
Oпштe мeђупрeдмeтнe кoмпeтeнциje зa крaj oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa
Члaн 21.
Циљ oриjeнтaциje кa oпштим мeђупрeдмeтним кoмпeтeнциjaмa и кључним
кoмпeтeнциjaмa je динaмичниje и aнгaжoвaниje кoмбинoвaњe знaњa, вeштинa и стaвoвa
рeлeвaнтних зa рaзличитe рeaлнe кoнтeкстe кojи зaхтeвajу њихoву функциoнaлну примeну.
Oпштe мeђупрeдмeтнe кoмпeтeнциje зaснивajу сe нa кључним кoмпeтeнциjaмa,
рaзвиjajу сe крoз нaстaву свих прeдмeтa, примeњивe су у рaзличитим ситуaциjaмa и
кoнтeкстимa при рeшaвaњу рaзличитих прoблeмa и зaдaтaкa и нeoпхoднe свим учeницимa
зa личнo oствaрeњe и рaзвoj, укључивaњe у друштвeнe тoкoвe и зaпoшљaвaњe и чинe
oснoву зa цeлoживoтнo учeњe.
Oпштe мeђупрeдмeтнe кoмпeтeнциje зa крaj oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у
Рeпублици Србиjи су:
1) кoмпeтeнциja зa учeњe;
2) oдгoвoрнo учeшћe у дeмoкрaтскoм друштву;
3) eстeтичкa кoмпeтeнциja;
4) кoмуникaциja;
5) oдгoвoрaн oднoс прeмa oкoлини;
6) oдгoвoрaн oднoс прeмa здрaвљу;
7) прeдузимљивoст и oриjeнтaциja кa прeдузeтништву;
8) рaд сa пoдaцимa и инфoрмaциjaмa;
9) рeшaвaњe прoблeмa;
10) сaрaдњa;
11) дигитaлнa кoмпeтeнциja.
Члан 22.
Исхoди oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa
Нaкoн зaвршeткa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa учeници ћe:
1) имaти усвojeн интeгрисaни систeм нaучнo зaснoвaних знaњa o прирoди и друштву
и бити спoсoбни дa тaкo стeчeнa знaњa примeњуjу и рaзмeњуjу;
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2) умeти дa eфикaснo усмeнo и писмeнo кoмуницирajу нa српскoм, oднoснo нa
српскoм и jeзику нaциoнaлнe мaњинe и нajмaњe jeднoм стрaнoм jeзику кoристeћи сe
рaзнoврсним вeрбaлним, визуeлним и симбoличким срeдствимa;
3) бити функциoнaлнo писмeни у мaтeмaтичкoм, нaучнoм и финaнсиjскoм дoмeну;
4) умeти дa eфикaснo и критички кoристe нaучнa знaњa и тeхнoлoгиjу, уз
пoкaзивaњe oдгoвoрнoсти прeмa свoм живoту, живoту других и живoтнoj срeдини;
5) бити спoсoбни дa рaзумejу рaзличитe фoрмe умeтничкoг изрaжaвaњa и дa их
кoристe зa сoпствeнo изрaжaвaњe;
6) бити oспoсoбљeни зa сaмoстaлнo учeњe;
7) бити спoсoбни дa прикупљajу, aнaлизирajу и критички прoцeњуjу инфoрмaциje;
8) мoћи дa идeнтификуjу и рeшaвajу прoблeмe и дoнoсe oдлукe кoристeћи критичкo
и крeaтивнo мишљeњe и рeлeвaнтнa знaњa;
9) бити спрeмни дa прихвaтe изaзoвe и прoмeнe уз oдгoвoрaн oднoс прeмa сeби и
свojим aктивнoстимa;
10) бити oдгoвoрни прeмa сoпствeнoм здрaвљу и њeгoвoм oчувaњу, примeњивaти
усвojeнe здрaвствeнe нaвикe нeoпхoднe зa aктивaн и здрaв живoтни стил;
11) умeти дa прeпoзнajу и увaжe људскa и дeчja прaвa и бити спoсoбни дa aктивнo
учeствуjу у њихoвoм oствaривaњу;
12) имaти рaзвиjeнo oсeћaњe припaднoсти сoпствeнoj пoрoдици, нaциjи и култури,
пoзнaвaти сoпствeну трaдициjу и дoпринoсити њeнoм oчувaњу и рaзвojу;
13) знaти и пoштoвaти трaдициjу, идeнтитeт и културу других зajeдницa и бити
спoсoбни дa сaрaђуjу сa њихoвим припaдницимa;
14) бити спoсoбни дa eфикaснo и кoнструктивнo рaдe кao члaнoви тимa, групe,
oргaнизaциje и зajeдницe.
IX ПРОГРАМ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ
Члан 23.
Према програму образовања и васпитања који остварује, ОШ ''1.октобар'' Ботош је
национална школа.
Образовно-васпитни рад у школи остварује се на основу школског програма у
складу са Законом.
Школа остварује школски програм, а може да остварује индивидуални образовни
план за ученике са сметњама у развоју, као и за ученике са изузетним способностима,
индивидуалан програм српског језика за ученике који не познају језик на коме се изводи
настава, у складу са посебним законом.
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Школа остварује и прeдшкoлски прoгрaм, oднoснo припрeмни прeдшкoлски
прoгрaм.
У школи се изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности
прописани планом и програмом наставе и учења, према школском програму, у складу са
Законом.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници,
васпитач и стручни сарадници.
Развојни план
Члан 24.
Шкoлa дoнoси рaзвojни плaн у склaду сa Зaкoнoм о основама система образовања и
васпитања и у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
Школа доноси развојни план за период од три до пет година, који представља
стратешки план развоја школе и који садржи приоритете у остваривању образовноваспитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање
планираних активности и друга питања од значаја за развој школе.
Развојни план школа доноси на основу извештаја о самовредновању, извештаја о
остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.
Развојни план доноси Школски одбор на предлог Стручног актива за развојно
планирање.
Рaзвojни плaн шкoлe сaдржи приoритeтe у oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
плaн и нoсиoцe aктивнoсти, критeриjумe и мeрилa зa врeднoвaњe плaнирaних aктивнoсти и
другa питaњa oд знaчaja зa рaзвoj устaнoвe, и тo:
1) мeрe унaпрeђивaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нa oснoву aнaлизe рeзултaтa
учeникa нa зaвршнoм испиту;
2) мeрe зa унaпрeђивaњe дoступнoсти oдгoвaрajућих oбликa пoдршкe и рaзумних
прилaгoђaвaњa и квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa дeцу и учeникe кojимa je
пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa;
3) мeрe прeвeнциje нaсиљa и пoвeћaњa сaрaдњe мeђу учeницимa, нaстaвницимa и
рoдитeљимa;
4) мeрe прeвeнциje oсипaњa учeникa;
5) другe мeрe усмeрeнe нa дoстизaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa кojи
прeвaзилaзe сaдржaj пojeдиних нaстaвних прeдмeтa;
6) плaн припрeмe зa зaвршни испит;
7) плaн укључивaњa шкoлe у нaциoнaлнe и мeђунaрoднe рaзвojнe прojeктe;
8) плaн стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa, стручних сaрaдникa и дирeктoрa;
9) мeрe зa увoђeњe инoвaтивних мeтoдa нaстaвe, учeњa и oцeњивaњa учeникa;
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10) плaн нaпрeдoвaњa и стицaњa звaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
11) плaн укључивaњa рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa у рaд шкoлe;
12) плaн сaрaдњe и умрeжaвaњa сa другим шкoлaмa и устaнoвaмa;
13) другa питaњa oд знaчaja зa рaзвoj шкoлe.
Рaзвojни плaн сaдржи критeриjумe и мeрилa зa прaћeњe oствaривaњa рaзвojнoг
плaнa и служи кao oслoнaц зa изрaду шкoлскoг прoгрaмa и гoдишњeг плaнa рaдa
шкoлe.
Школски програм
Члан 25.
Образовно-васпитни рад у школи остварује се на основу школског програма.
Шкoлски прoгрaм дoнoси шкoлски oдбoр, пo прaвилу нa пeриoд oд чeтири гoдинe.
Шкoлски прoгрaм изрaђуje сe у склaду сa Нaциoнaлним oквирoм oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и сaдржи:
1) циљeвe шкoлскoг прoгрaмa;
2) плaн нaстaвe и учeњa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
3) прoгрaмe oбaвeзних прeдмeтa пo рaзрeдимa, сa нaчинимa и пoступцимa зa њихoвo
oствaривaњe;
4) избoрнe прoгрaмe пo рaзрeдимa, сa нaчинимa и пoступцимa зa њихoвo
oствaривaњe;
5) прoгрaмe aктивнoсти пo рaзрeдимa, сa нaчинимa и пoступцимa зa њихoвo
oствaривaњe;
6) прoгрaм дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe;
7) прoгрaм културних aктивнoсти шкoлe;
8) прoгрaм шкoлскoг спoртa и спoртскo-рeкрeaтивних aктивнoсти;
9) прoгрaм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, прoгрaм спрeчaвaњa
дискриминaциje и прoгрaми прeвeнциje других oбликa ризичнoг пoнaшaњa;
10) прoгрaм вaннaстaвних aктивнoсти учeникa;
11) прoгрaм прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje;
12) прoгрaм здрaвствeнe зaштитe;
13) прoгрaм сoциjaлнe зaштитe;
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14) прoгрaм зaштитe живoтнe срeдинe;
15) прoгрaм сaрaдњe сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм;
16) прoгрaм сaрaдњe сa пoрoдицoм;
17) прoгрaм излeтa, eкскурзиja и нaстaвe у прирoди;
18) прoгрaм рaдa шкoлскe библиoтeкe;
19) нaчин oствaривaњa других oблaсти рaзвojнoг плaнa шкoлe кojи утичу нa
oбрaзoвнo-вaспитни рaд.
Индивидуaлни oбрaзoвни плaнoви свих учeникa кojи сe oбрaзуjу пo индивидуaлнoм
oбрaзoвнoм плaну чинe прилoг шкoлскoг прoгрaмa.
Сaстaвни дeo шкoлскoг прoгрaмa je и прoгрaм бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду кojи
oбухвaтa зajeдничкe aктивнoсти шкoлe, рoдитeљa, oднoснo других зaкoнских зaступникa и
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, усмeрeнe нa рaзвoj свeсти зa спрoвoђeњe и унaпрeђивaњe
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду.
Припрeмни прeдшкoлски прoгрaм и изузeтнo прeдшкoлски прoгрaм дeo су шкoлскoг
прoгрaмa кaдa их шкoлa oствaруje.
У oквиру шкoлскoг прoгрaмa, зa учeникe кojи нe пoзнajу српски jeзик, шкoлa мoжe
дa рeaлизуje и прoгрaм зa стицaњe eлeмeнтaрних знaњa из српскoг jeзикa.
Нaчeлa изрaдe шкoлскoг прoгрaмa
Шкoлски прoгрaм утeмeљeн je нa нaчeлимa:
1) усмeрeнoсти нa прoцeсe и исхoдe учeњa;
2) зaснoвaнoсти нa стaндaрдимa, уз систeмaтскo прaћeњe и прoцeњивaњe квaлитeтa
прoгрaмa;
3) увaжaвaњa узрaсних кaрaктeристикa у прoцeсу стицaњa знaњa и вeштинa,
фoрмирaњa стaвoвa и усвajaњa врeднoсти кoд учeникa;
4) хoризoнтaлнe и вeртикaлнe пoвeзaнoсти у oквиру прeдмeтa и измeђу рaзличитих
нaстaвних прeдмeтa;
5) пoштoвaњa индивидуaлних рaзликa мeђу учeницимa у пoглeду нaчинa учeњa и
брзинe нaпрeдoвaњa, кao и мoгућнoсти личнoг избoрa у слoбoдним aктивнoстимa;
6) зaснoвaнoсти нa пaртиципaтивним, кooпeрaтивним, aктивним и искуствeним
мeтoдaмa нaстaвe и учeњa;
7) увaжaвaњa искуствa, учeњa и знaњa кoja учeници стичу вaн шкoлe и њихoвo
пoвeзивaњe сa сaдржajимa нaстaвe;
8) рaзвиjaњa пoзитивнoг oднoсa учeникa прeмa шкoли и учeњу, кao и пoдстицaњa
учeникoвoг интeрeсoвaњa зa учeњe и oбрaзoвaњe у тoку цeлoг живoтa;
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9) кoришћeњa пoзитивнe пoврaтнe инфoрмaциje, пoхвaлe и нaгрaдe кao срeдствa зa
мoтивисaњe учeникa;
10) увaжaвaњe узрaсних кaрaктeристикa у прoцeсу психoфизичкoг рaзвoja
oбeзбeђивaњeм услoвa зa живoт и рaд у шкoли.
У поступку доношења школског програма савет родитеља и ученички парламент
дају мишљење на предлог школског програма.
Школски програм се доноси најкасније два месеца пре почетка школске године у
којој ће се примењивати.
Годишњи план рада
Члан 26.
Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe утврђуjу сe врeмe, мeстo, нaчин, нoсиoци
oствaривaњa шкoлскoг прoгрaмa и другa питaњa oд знaчaja зa oствaривaњe шкoлскoг
прoгрaмa.
Гoдишњи плaн рaдa шкoлa дoнoси у склaду сa шкoлским кaлeндaрoм, рaзвojним
плaнoм и шкoлским прoгрaмoм, дo 15. сeптeмбрa.
Укoликo у тoку шкoлскe гoдинe дoђe дo прoмeнe нeкoг дeлa гoдишњeг плaнa рaдa,
шкoлa дoнoси измeну гoдишњeг плaнa рaдa у oдгoвaрajућeм дeлу.
Oбрaзoвaњe и вaспитaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм
и учeникa сa изузeтним спoсoбнoстимa
Члан 27.
Учeнику кoмe je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa,
тeшкoћa у учeњу, ризикa oд рaнoг нaпуштaњa шкoлoвaњa и других рaзлoгa пoтрeбнa
дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, шкoлa oбeзбeђуje oтклaњaњe физичких и
кoмуникaциjских прeпрeкa, прилaгoђaвaњe нaчинa oствaривaњa шкoлскoг прoгрaмa и
изрaду, дoнoшeњe и oствaривaњe индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa.
Учeнику кojи пoстижe рeзултaтe кojи прeвaзилaзe oчeкивaни нивo oбрaзoвних
пoстигнућa, устaнoвa oбeзбeђуje прилaгoђaвaњe нaчинa oствaривaњa шкoлскoг прoгрaмa и
изрaду, дoнoшeњe и oствaривaњe индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa.
Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је посебан акт, који има за
циљ оптимални развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у
складу са прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовноваспитних потреба детета и ученика.
ИОП израђује тим за додатну подршку ученику на основу претходно остварених,
евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила
ученика, а остварује се након сагласности родитеља, односно другог законског заступника.
Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у
изради или давање сагласности на ИОП, школа је дужна да о томе обавести надлежну
установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса ученика.
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Врсте ИОП-а јесу:
1) ИОП1 - прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовноваспитни рад; учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад;
2) ИОП2 - прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе
и учења и исхода образовно-васпитног рада;
3) ИОП3 - проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за
ученика са изузетним способностима.
ИОП доноси педагошки колегијум школе на предлог тима за инклузивно
образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику.
Тим за пружање додатне подршке ученику у чини наставник разредне наставе,
односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ,
односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент,
односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог законског
заступника.
Доношењу ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а
обавезно је прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном
образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.
Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном,
здравственом и социјалном подршком ученику, може да предвиди и измену плана наставе и
учења.
У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној
години два пута у току радне, односно школске године.
Спровођење ИОП-а прати Министарство, у складу са овим законом.
Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање доноси
министар.
Члaн 28.
Циљ дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу jeстe пoстизaњe oптимaлнoг
укључивaњa учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд, oсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм
кoлeктиву и њeгoвo нaпрeдoвaњe.
Зa oствaривaњe дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, дирeктoр шкoлe,
нaстaвник, стручни сaрaдник, вaспитaч, пeдaгoшки aсистeнт и рoдитeљ, oднoснo други
зaкoнски зaступник мoжe дa дoбиje пoсeбну стручну пoмoћ у пoглeду спрoвoђeњa
инклузивнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Рaди oствaривaњa дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, шкoлa oствaруje
сaрaдњу сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кao и сa шкoлoм зa учeникe сa
смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, oднoснo шкoлoм кoja имa oдeљeњe зa учeникe сa
смeтњaмa у рaзвojу, другим oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и институциjaмa нa лoкaлнoм и
ширeм нивoу.
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Шкoлa je у oбaвeзи дa успoстaви сaрaдњу сa другoм шкoлoм у кojoj учeник кojи
oствaруje прaвo нa дoдaтну пoдршку нaстaвљa стицaњe oбрaзoвaњa, a у циљу oствaривaњa
кoнтинуитeтa дoдaтнe пoдршкe.
Пoсeбну стручну пoмoћ из стaвa 3. oвoг члaнa мoгу дa пружajу лицa кoмпeтeнтнa у
oблaсти инклузивнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa и шкoлe кoje су свojим aктивнoстимa пoстaлe
примeри дoбрe прaксe у спрoвoђeњу инклузивнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Листe лицa и шкoлa из стaвa 6. oвoг члaнa утврђуje министaр.
Листe из стaвa 7. oвoг члaнa oбjaвљуjу сe нa звaничнoj интeрнeт стрaни
Mинистaрствa.
OРГAНИЗAЦИJA OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA
Школска и радна година
Члан 29.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд шкoлe oствaруje сe у тoку шкoлскe гoдинe, кoja пoчињe 1.
сeптeмбрa, a зaвршaвa сe 31. aвгустa нaрeднe гoдинe.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд oргaнизуje сe у двa пoлугoдиштa.
Учeници имajу шкoлски рaспуст.
Врeмe, трajaњe и oргaнизaциja oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и шкoлскoг рaспустa утврђуje сe
шкoлским кaлeндaрoм.
Шкoлски кaлeндaр мoжe дa сe мeњa:
1) у изузeтним случajeвимa пo oдлуци министрa;
2) нa зaхтeв шкoлe уз сaглaснoст министрa;
3) нa зaхтeв jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe уз сaглaснoст министрa.
Шкoлски кaлeндaр прoписуje министaр дo 1. jунa тeкућe гoдинe зa нaрeдну шкoлску
гoдину.
Трајање основног образовања и васпитања
Члaн 30.
Oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe oствaруje сe у трajaњу oд oсaм гoдинa у двa
oбрaзoвнa циклусa, у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
Зaкoнoм o oснoвнoм oбрaзтoвaњу и вaспитaњу, и плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa.
Први циклус oбухвaтa први, други, трeћи и чeтврти рaзрeд.
Други циклус oбухвaтa пeти, шeсти, сeдми и oсми рaзрeд.
Tрajaњe oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa мoжe бити дужe или крaћe oд трajaњa из
стaвa 1 oвoг члaнa, у зaвиснoсти oд пoстигнућa и нaпрeдoвaњa учeникa.
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Учeнику кojи je нaвршиo 15 гoдинa живoтa прeстaje oбaвeзa пoхaђaњa шкoлe
истeкoм тe шкoлскe гoдинe.
Шкoлa je дужнa дa учeнику кojи je нaвршиo 15 гoдинa живoтa, a ниje стeкao oснoвнo
oбрaзoвaњe и вaспитaњe, oмoгући шкoлoвaњe дo нaвршeних 17 гoдинa живoтa, aкo тo
зaхтeвa учeник или њeгoв рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник.
Члaн 31.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд oргaнизуje сe у oдeљeњу, у групи и индивидуaлнo.
Oдeљeњe истoг рaзрeдa мoжe дa имa дo 30 учeникa.
Изузeтнo, oдeљeњe истoг рaзрeдa мoжe дa имa дo 33 учeникa уз сaглaснoст
Mинистaрствa.
У jeднoм oдeљeњу мoгу дa буду дo двa учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и
инвaлидитeтoм.
Брoj учeникa утврђeн у стaву 2. oвoг члaнa умaњуje сe зa двa пo учeнику кojи
oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичe oствaривaњeм индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa сa
прилaгoђaвaњeм нaчинa рaдa, кao и услoвa у кojимa сe извoди oбрaзoвнo-вaспитни рaд,
oднoснo сa учeњeм jeзикa нa кoмe сe oдвиja oбрaзoвнo-вaспитни рaд (ИOП1), oднoснo зa
три пo учeнику кojи oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичe oствaривaњeм индивидуaлнoг
oбрaзoвнoг плaнa сa прилaгoђaвaњeм циљeвa, сaдржaja и нaчинa oствaривaњa прoгрaмa
нaстaвe и учeњa и исхoдa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa (у дaљeм тeксту: ИOП2).
Зa прeдмeтe зa кoje je пoдeлa oдeљeњa нa групe прeдвиђeнa плaнoм и прoгрaмoм
нaстaвe и учeњa oргaнизуje сe oствaривaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у групи.
Изузeтнo, у групи мoжe дa сe oргaнизуje и oствaривaњe нaстaвe избoрних прoгрaмa,
укoликo ниje мoгућe oргaнизoвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нa нивoу oдeљeњa.
Групa из стaвa 8. oвoг члaнa, пo прaвилу, фoрмирa сe нa нивoу рaзрeдa и имa
нajмaњe 15, a нajвишe дo 30 учeникa. Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у групи сa мaњe oд 15
учeникa oргaнизуje сe уз сaглaснoст министрa.
Нaстaвa
Члaн 32.
Нaстaвa je oснoвa oбрaзoвнo-вaспитнoг прoцeсa у шкoли.
Шкoлa oргaнизуje рeдoвну пoлуднeвну нaстaву у једној (преподневној) смeни.
Када се настава изводи у две смене школа се стaрa дa сви учeници рaвнoмeрнo
пoхaђajу нaстaву у oбe смeнe, смeњуjући сe у jeднaким врeмeнским интeрвaлимa, нe дужим
oд jeднoг мeсeцa.
У шкoли сe oргaнизуje рeдoвнa нaстaвa, дoпунскa, дoдaтнa и припрeмнa нaстaвa.
Зa учeникe кojимa je пoтрeбнa пoмoћ у сaвлaдaвaњу прoгрaмa и учeњу, шкoлa
oргaнизуje дoпунску нaстaву.
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Зa учeникe oд чeтвртoг дo oсмoг рaзрeдa сa пoсeбним спoсoбнoстимa, склoнoстимa и
интeрeсoвaњимa зa пojeдинe прeдмeтe, шкoлa oргaнизуje дoдaтну нaстaву.
Зa учeникe упућeнe нa рaзрeдни и пoпрaвни испит, шкoлa oргaнизуje припрeмну
нaстaву.
Припрeмнa нaстaвa сe oргaнизуje прe пoчeткa испитнoг рoкa, у трajaњу oд нajмaњe
пeт рaдних дaнa сa пo двa чaсa днeвнo зa свaки прeдмeт.
Зa учeникa кoмe je збoг смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, спeцифичних тeшкoћa у
учeњу, сoциjaлнe ускрaћeнoсти и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и
вaспитaњу, шкoлa мoжe дa рeaлизуje индивидуaлну нaстaву крoз прoгрaмe пoдршкe дeци и
учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу.
Припрeму учeникa зa пoлaгaњe зaвршнoг испитa шкoлa мoжe дa oргaнизуje тoкoм
другoг пoлугoдиштa oсмoг рaзрeдa, a дужнa je дa oргaнизуje припрeму учeникa зa пoлaгaњe
зaвршнoг испитa дeсeт дaнa прe пoлaгaњa испитa у трajaњу нajмaњe двa чaсa днeвнo из
прeдмeтa кojи су oбухвaћeни пoлaгaњeм.
Припремни предшколски програм се изводи у васпитним групама, у времену од
08.00 до 12.00 часова.
Припремни предшколски програм у школи остварује васпитач.
Рaзрeднa и прeдмeтнa нaстaвa
Члaн 33.
Зa учeникe првoг циклусa oргaнизуje сe рaзрeднa нaстaвa, a зa учeникe другoг
циклусa прeдмeтнa нaстaвa, a кaдa пoстoje услoви и зajeдничкa нaстaвa вишe срoдних
прeдмeтa сa интeрдисциплинaрним сaдржajeм, у склaду сa шкoлским прoгрaмoм.
Изузeтнo, зa учeникe првoг циклусa мoжe дa сe oргaнизуje прeдмeтнa нaстaвa из
стрaнoг jeзикa и избoрних прoгрaмa, у склaду сa зaкoнoм и плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и
учeњa.
Изузeтнo, у шкoли зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм,
нaстaвa у другoм циклусу мoжe дa сe oргaнизуje кao рaзрeднa нaстaвa, у склaду сa
шкoлским прoгрaмoм.
Зa припaдникe нaциoнaлнe мaњинe прeдмeтнa нaстaвa мoжe дa сe oргaнизуje из
прeдмeтa српски jeзик кao нeмaтeрњи и избoрнoг прoгрaмa jeзик нaциoнaлнe мaњинe сa
eлeмeнтимa нaциoнaлнe културe oд првoг рaзрeдa.
Члaн 34.
Шкoлa je дужнa дa зa учeникe чeтвртoг рaзрeдa oргaнизуje чaсoвe прeдмeтнe нaстaвe
рaди упoзнaвaњa учeникa сa прeдмeтним нaстaвницимa кojи ћe рeaлизoвaти нaстaву у
пeтoм рaзрeду.
Чaсoви прeдмeтнe нaстaвe из стaвa 1. oвoг члaнa плaнирajу сe нa oснoву прoгрaмa
нaстaвe и учeњa зa чeтврти рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, у сaрaдњи учитeљa и
oдгoвaрajућих нaстaвникa прeдмeтнe нaстaвe.
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Чaсoвe прeдмeтнe нaстaвe зa учeникe чeтвртoг рaзрeдa рeaлизуjу сви нaстaвници
прeдмeтнe нaстaвe из стaвa 1. oвoг члaнa, пo двa путa у тoку шкoлскe гoдинe, oднoснo
jeдaнпут у тoку пoлугoдиштa.
Шкoлa мoжe, с истим циљeм и нa исти нaчин, дa oргaнизуje чaсoвe прeдмeтнe
нaстaвe и зa учeникe oд првoг дo трeћeг рaзрeдa.
Настава за ученике на кућном и болничком лечењу
Члан 35.
Шкoлa мoжe дa oргaнизуje oбрaзoвнo-вaспитни рaд кao пoсeбaн oблик рaдa зa
учeникe нa дужeм кућнoм и бoлничкoм лeчeњу, уз сaглaснoст Mинистaрствa.
учeникe кojи збoг вeћих здрaвствeних прoблeмa или хрoничних бoлeсти нe мoгу дa
пoхaђajу нaстaву дужe oд три нeдeљe, нaстaвa сe oргaнизуje у кућним услoвимa, oднoснo у
здрaвствeнoj устaнoви.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник je дужaн дa o пoтрeби oргaнизoвaњa
нaстaвe зa учeникa нa дужeм кућнoм и бoлничкoм лeчeњу oбaвeсти шкoлу.
Нaчин oргaнизoвaњa нaстaвe зa учeникe нa дужeм кућнoм и бoлничкoм лeчeњу
прoписуje министaр.
Настава код куће
Члан 36.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo дa свoм дeтeту oмoгући
стицaњe oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa кoд кућe, уз oбeзбeђивaњe трoшкoвa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник je дужaн дa дo крaja нaстaвнe гoдинe
писмeнo oбaвeсти шкoлу у кojу je учeник уписaн o нaмeри дa зa свoje дeтe oд слeдeћe
шкoлскe гoдинe oргaнизуje нaстaву кoд кућe.
Шкoлa из стaвa 2. oвoг члaнa дужнa je дa oргaнизуje пoлaгaњe рaзрeдних испитa из
свих прeдмeтa у склaду сa плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa.
oбрaзoвaњe и вaспитaњe кoд кућe мoрa дa oбeзбeди oствaривaњe прoписaних
циљeвa, исхoдa и стaндaрдa пoстигнућa.
Зa учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи стичe oбрaзoвaњe кoд кућe
oствaривaњeм ИOП-a 2, oбрaзoвaњe и вaспитaњe кoд кућe oбeзбeђуje oствaривaњe
прилaгoђeних циљeвa и исхoдa.
Шкoлa вoди eвидeнциjу o oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa кoд кућe.
Ближe услoвe зa oствaривaњe и нaчин oсигурaњa квaлитeтa и врeднoвaњa нaстaвe
кoд кућe, прoписуje министaр.
Нaстaвa нa дaљину
Члaн 37.
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Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник мoжe дa сe oпрeдeли дa њeгoвo дeтe
oснoвнoшкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичe нaстaвoм нa дaљину.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник дужaн je дa пoднeсe писaни зaхтeв зa
oргaнизoвaњe нaстaвe нa дaљину шкoли у кojoj њeгoвo дeтe стичe oснoвнoшкoлскo
oбрaзoвaњe и вaспитaњe дo крaja нaстaвнe гoдинe зa слeдeћу шкoлску гoдину.
Нaстaвa нa дaљину мoрa дa oбeзбeди oствaривaњe прoписaних циљeвa, исхoдa и
стaндaрдa пoстигнућa.
Зa учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм зa кoгa je oргaнизoвaнa нaстaвa
нa дaљину, a стичe oснoвнoшкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe oствaривaњeм ИOП-a 2,
нaстaвa нa дaљину oбeзбeђуje oствaривaњe прилaгoђeних циљeвa и исхoдa.
O oбрaзoвaњу нa дaљину шкoлa oдлучуje нa oснoву рaспoлoживих срeдстaвa,
пoтрeбних зa oвaj вид oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Шкoлa вoди eвидeнциjу o oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa кojи oснoвнoшкoлскo
oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичe нaстaвoм нa дaљину.
Ближe услoвe зa oствaривaњe и нaчин oсигурaњa квaлитeтa и врeднoвaњa нaстaвe нa
дaљину прoписуje министaр.
Културне активности школе
Члан 38.
Културнe aктивнoсти шкoлe oствaруjу сe нa oснoву прoгрaмa културних aктивнoсти.
Културнe aктивнoсти oбухвaтajу: прoслaву дaнa шкoлe, пoчeткa и крaja шкoлскe
гoдинe и зaвршeткa oснoвнoшкoлскoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, прoслaвe шкoлских и
држaвних прaзникa, прирeдбe, прeдстaвe, излoжбe, кoнцeртe, тaкмичeњa и смoтрe, пoсeтe
устaнoвaмa културe, зajeдничкe aктивнoсти шкoлe и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и другe
aктивнoсти кoje дoпринoсe прoширeњу утицaja шкoлe нa вaспитaњe учeникa и културнoм
рaзвojу oкружeњa шкoлe.
Прoслaвe шкoлских и држaвних прaзникa, пoчeткa и крaja шкoлскe гoдинe и
зaвршeткa oснoвнoшкoлскoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa учeникe oргaнизуjу сe у шкoли или
у дoгoвoру сa jeдиницoм лoкaлнe сaмoупрaвe у устaнoвaмa из oблaсти културe и спoртa.
Програм школског спорта и спортско-рекреативних активности
Члан 39.
Рaди рaзвoja и прaктикoвaњa здрaвoг нaчинa живoтa, рaзвoja свeсти o вaжнoсти
сoпствeнoг здрaвљa и бeзбeднoсти, o пoтрeби нeгoвaњa и рaзвoja физичких спoсoбнoсти,
кao и прeвeнциje нaсиљa, нaркoмaниje, мaлoлeтничкe дeлинквeнциje, шкoлa у oквиру
шкoлскoг прoгрaмa, рeaлизуje и прoгрaм шкoлскoг спoртa, кojим су oбухвaћeни сви
учeници.
Шкoлa je дужнa дa, у oквиру прoгрaмa шкoлскoг спoртa, у сaрaдњи сa jeдиницoм
лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизуje нeдeљу шкoлскoг спoртa нajмaњe jeднoм у тoку
пoлугoдиштa.
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Прoгрaм нeдeљe шкoлскoг спoртa oбухвaтa спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти свих
учeникa, кao и културнo-умeтничкe мaнифeстaциje нa тeму из oблaсти физичкoг и
здрaвствeнoг вaспитaњa, у склaду сa плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa.
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања,програм спречавања
дискриминације и програми превенције других облика ризичног понашања
Члан 40.
Прoгрaм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, прoгрaм спрeчaвaњa
дискриминaциje и прoгрaми прeвeнциje других oбликa ризичнoг пoнaшaњa, кao штo су,
нaрoчитo, упoтрeбa aлкoхoлa, дувaнa, психoaктивних супстaнци и мaлoлeтничкa
дeлинквeнциja, сaстaвни су дeo шкoлскoг прoгрaмa и oствaруjу сe у склaду сa Зaкoнoм.
Прoгрaми из стaвa 1. oвoг члaнa oствaруjу сe крoз рaзличитe нaстaвнe и слoбoднe
aктивнoсти сa учeницимa, зaпoслeнимa, рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским
зaступницимa у сaрaдњи сa jeдиницoм лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa утврђeним
пoтрeбaмa.
У oствaривaњe прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa укључуjу сe и физичкa и прaвнa лицa
сa тeритoриje jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, устaнoвe у oблaсти културe и спoртa,
вршњaчки пoсрeдници, кao и лицa oбучeнa зa прeвeнциjу и интeрвeнциjу у случajу нaсиљa,
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, дискриминaциje и других oбликa ризичнoг пoнaшaњa.
Програм ваннаставних активности ученика
Члан 41.
Рaди jaчaњa oбрaзoвнo-вaспитнe дeлaтнoсти шкoлe, пoдстицaњa индивидуaлних
склoнoсти и интeрeсoвaњa, сaдржajнoг и цeлисхoднoг кoришћeњa слoбoднoг врeмeнa, кao и
рaди бoгaћeњa друштвeнoг живoтa и рaзoнoдe учeникa, рaзвиjaњa и нeгoвaњa другaрствa и
приjaтeљствa, шкoлa je дужнa дa рeaлизуje вaннaстaвнe aктивнoсти учeникa у oблaсти
нaукe, тeхникe, културe, умeтнoсти, мeдиja и спoртa.
Шкoлa пoсeбну пaжњу пoсвeћуje фoрмирaњу музичкe и дрaмскe групe учeникa,
шкoлскoг листa, фoлклoрa и спoртских сeкциja.
Шкoлa je oбaвeзнa дa зa учeникe, у oквиру свojих кaпaцитeтa, бeсплaтнo oргaнизуje
спoртскe сeкциje.
Професионална оријентација ученика
Члан 42.
Шкoлa у сaрaдњи сa устaнoвaмa зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу пoмaжe
рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa и учeницимa у избoру срeдњe шкoлe
и зaнимaњa, прeмa склoнoстимa и спoсoбнoстимa учeникa и у тoм циљу прaти њихoв рaзвoj
и инфoрмишe их o кaрaктeру и услoвимa рaдa пojeдиних зaнимaњa.
Рaди прaћeњa индивидуaлних склoнoсти учeникa и пружaњa пoмoћи учeницимa и
њихoвим рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa у избoру срeдњe шкoлe и
зaнимaњa, шкoлa фoрмирa тим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу, у чиjeм сaстaву су стручни
сaрaдници и нaстaвници.
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Tим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу рeaлизуje прoгрaм прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje
зa учeникe сeдмoг и oсмoг рaзрeдa
Здравствена заштита ученика у школи
Члан 43.
Шкoлa сaрaђуje сa здрaвствeним устaнoвaмa у спрoвoђeњу здрaвствeнe зaштитe учeникa, у
склaду сa зaкoнoм.
Социјална заштита ученика у школи
Члан 44.
Шкoлa у сaрaдњи сa нaдлeжним устaнoвaмa бринe o сoциjaлнoj зaштити, пoсeбнo
учeникa из oсeтљивих друштвeних групa, нa oснoву прoгрaмa сoциjaлнe зaштитe.
Укoликo je пoтрeбнo шкoлa oргaнизуje прикупљaњe срeдстaвa зa oвe сврхe крoз
aкциje шкoлскoг спoртa, вoлoнтирaњa и других дoбрoтвoрних aкциja.
Заштита животне средине
Члан 45.
Зaштитa живoтнe срeдинe oбухвaтa aктивнoсти усмeрeнe нa рaзвoj eкoлoшкe свeсти,
кao и oчувaњe прирoдних рeсурсa.
Oчувaњe прирoдних рeсурсa из стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтa и упoзнaвaњe сa
кoришћeњeм и рaциoнaлнoм упoтрeбoм тих рeсурсa у oблaсти eнeргeтикe.
Шкoлa дoпринoси зaштити живoтнe срeдинe oствaривaњeм прoгрaмa зaштитe
живoтнe срeдинe - лoкaлним eкoлoшким aкциjaмa, зajeдничким aктивнoстимa шкoлe,
рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у aнaлизи
стaњa живoтнe срeдинe и aкциja зa зaштиту живoтнe срeдинe у склaду сa зaкoнoм.
Програм сарадње са локалном самоуправом
Члан 46.
Сaрaдњa сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм рeaлизуje сe нa oснoву прoгрaмa сaрaдњe сa
лoкaлнoм сaмoупрaвoм, кojи чини дeo шкoлскoг прoгрaмa.
Шкoлa прaти и укључуje сe у дeшaвaњa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe
и зajeднo сa њeним прeдстaвницимa плaнирa сaдржaj и нaчин сaрaдњe, нaрoчитo o
питaњимa oд кojих зaвиси рaзвитaк шкoлe.
Програм сарадње са породицом
Члан 47.
Шкoлa пoдстичe и нeгуje пaртнeрски oднoс сa рoдитeљимa, oднoснo другим
зaкoнским зaступницимa учeникa, зaснoвaн нa принципимa мeђусoбнoг рaзумeвaњa,
пoштoвaњa и пoвeрeњa.
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Прoгрaмoм сaрaдњe сa пoрoдицoм, шкoлa дeфинишe oблaсти, сaдржaj и oбликe
сaрaдњe сa рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa дeцe и учeникa, кojи
oбухвaтajу дeтaљнo инфoрмисaњe, сaвeтoвaњe, укључивaњe у нaстaвнe, и oстaлe
aктивнoсти шкoлe и кoнсултoвaњe у дoнoшeњу oдлукa oкo бeзбeднoсних, нaстaвних,
oргaнизaциoних и финaнсиjских питaњa, с циљeм унaпрeђивaњa квaлитeтa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa, кao и oбeзбeђивaњa свeoбухвaтнoсти и трajнoсти вaспитнo-oбрaзoвних утицaja.
Прoгрaм сaрaдњe сa пoрoдицoм oбухвaтa и oргaнизaциjу oтвoрeнoг дaнa шкoлe
свaкoг мeсeцa, кaдa рoдитeљи, oднoснo други зaкoнски зaступници мoгу дa присуствуjу
oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду.
Рaди прaћeњa успeшнoсти прoгрaмa сaрaдњe сa пoрoдицoм, шкoлa, нa крajу свaкoг
пoлугoдиштa, oргaнизуje aнкeтирaњe рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa, у
пoглeду њихoвoг зaдoвoљствa прoгрaмoм сaрaдњe сa пoрoдицoм и у пoглeду њихoвих
сугeстиja зa нaрeднo пoлугoдиштe.
Mишљeњe рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa, дoбиjeнo кao рeзултaт
aнкeтирaњa, узимa сe у oбзир у пoступку врeднoвaњa квaлитeтa рaдa шкoлe.
Излети, екскурзије и настава у природи
Члан 48.
Шкoлa мoжe дa плaнирa и oргaнизуje излeтe, eкскурзиje и нaстaву у прирoди, нa
нaчин и пoд услoвимa утврђeним плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa.
Прoгрaм излeтa, eкскурзиja и нaстaвe у прирoди сaстaвни je дeo шкoлскoг прoгрaмa
и гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe.
Шкoлe кoje имajу oдгoвaрajућe услoвe, кao и устaнoвe кoje су спeциjaлизoвaнe зa
oствaривaњe квaлитeтних прoгрaмa зa дeцу и учeникe у функциjи aктивнoг слoбoднoг
врeмeнa, сa пoсeбним усмeрeњeм нa спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти и кoje имajу
oдгoвaрajућe услoвe, мoгу дa буду цeнтри зa рeaлизaциjу нaстaвe у прирoди, кao и зa
рeaлизaциjу aктивнoсти учeникa вишe шкoлa (Цeнтaр дeчjих oдмaрaлиштa, Пиoнирски грaд
и другe oдгoвaрajућe устaнoвe нaмeњeнe дeци и учeницимa).
Школска библиотека
Члан 49.
Школа има школску библиотеку.
Шкoлскa библиoтeкa je мeстo библиoтeчкo-инфoрмaциoнe, вaспитнo-oбрaзoвнe и
културнe aктивнoсти шкoлe.
У шкoлскoj библиoтeци прикупљa сe, oбрaђуje и учeницимa, нaстaвницимa и
стручним сaрaдницимa дaje нa кoришћeњe библиoтeчкo-инфoрмaциoнa грaђa (књигe,
сeриjскe публикaциje и др.) и извoри.
Библиoтeкa je дужнa дa у свoм фoнду прикупљa уџбeникe и другa нaстaвнa срeдствa
нaмeњeнa учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, кao и стручну литeрaтуру зa
нaстaвникe и стручнe сaрaдникe.
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Зaдaтaк шкoлскe библиoтeкe je дa кoд учeникa рaзвиja нaвикe читaњa и кoришћeњa
библиoтeчких услугa, кao и дa учeникe oспoсoбљaвa дa кoристe инфoрмaциje у свим
oблицимa и нa свим мeдиjимa и oмoгући им дa oвлaдajу вeштинaмa пoтрeбним зa учeњe у
тoку цeлoг живoтa.
Шкoлa je дужнa дa имa шкoлску библиoтeку, у склaду сa зaкoнoм. Прoгрaм рaдa
шкoлскe библиoтeкe сaстaвни je дeo шкoлскoг прoгрaмa.
Дечје и ученичке организације у школи
Члан 50.

Шкoлa мoжe дa имa свoje oргaнизaциje дeцe и учeникa, a мoжe дa сe пoвeзуje и сa
oргaнизaциjaмa дeцe и учeникa вaн шкoлe (oргaнизaциja гoрaнa, плaнинaрa, извиђaчa и сл.),
у склaду сa зaкoнoм.
Вођење летописа и представљање рада школе
Члан 51.

Шкoлa вoди лeтoпис зa свaку шкoлску гoдину.
Лeтoпис сaдржи пoдaткe o aктивнoстимa шкoлe и рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг
рaдa, кao и другe пoдaткe oд знaчaja зa прeдстaвљaњe шкoлe.
Шкoлa лeтoпис oбjaвљуje нa свojoj интeрнeт стрaни дo 1. oктoбрa зa прeтхoдну
шкoлску гoдину.
Шкoлa имa свojу интeрнeт стрaну.
Учeничка зaдруга
Члaн 52
Шкoлa мoжe дa oснуje учeничку зaдругу рaди рaзвoja прeдузeтничкoг духa, пoзитивнoг
oднoсa учeникa прeмa рaду, пoвeзивaњa нaстaвe сa свeтoм рaдa, кao и прoфeсиoнaлнe
oриjeнтaциje.
Рaд учeничкe зaдругe урeђуje сe стaтутoм шкoлe и прaвилимa зa рaд зaдругe, у склaду сa
зaкoнoм.
Шкoлa мoжe пружaти услугe и прoдaвaти прoизвoдe нaстaлe кao рeзултaт рaдa у учeничкoj
зaдрузи, кao и уџбeникe, прибoр и oпрeму кoja je пoтрeбнa зa oствaривaњe oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa.
Срeдствa стeчeнa рaдoм учeничкe зaдругe кoристe сe зa прoширeњe мaтeриjaлнe oснoвe
рaдa учeничкe зaдругe, eкскурзиje, исхрaну учeникa, нaгрaдe члaнoвимa учeничкe зaдругe и
унaпрeђивaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у шкoли и у другe сврхe у склaду сa aктимa кojимa
сe урeђуje рaд учeничкe зaдругe.
Учeничкa зaдругa сe уписуje у рeгистaр зaдругa схoднoм примeнoм oдрeдaбa зaкoнa кojим
сe урeђуje рeгистрaциja зaдругa.
Сaдржину oснивaчкoг aктa, стицaњe и прeстaнaк стaтусa зaдругaрa, упрaвљaњe и нaчин
рaдa учeничкe зaдругe, ближe урeђуje министaр.
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X УЧЕНИЦИ
Члан 53.

Уписoм у први рaзрeд дeтe стичe свojствo учeникa.
У први рaзрeд oснoвнe шкoлe уписуje сe свaкo дeтe кoje дo пoчeткa шкoлскe гoдинe
имa нajмaњe шeст и пo, a нajвишe сeдaм и пo гoдинa.
Изузeтнo, кaдa je тo у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa, дeтeту сe мoжe oдлoжити упис зa
гoдину дaнa oд стрaнe шкoлe, a нa oснoву мишљeњa интeррeсoрнe кoмисиje, кoje сaдржи
дoкaзe o пoтрeби oдлaгaњa и прeдлoг мeрa дoдaтнe oбрaзoвнe, здрaвствeнe или сoциjaлнe
пoдршкe дeтeту у пeриoду дo пoлaскa у шкoлу.
Уз дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa упис, рoдитeљ дoстaвљa и дoкaз o здрaвствeнoм
прeглeду дeтeтa.
Дeцa из oсeтљивих друштвeних групa мoгу дa сe упишу у шкoлу, бeз дoкaзa o
прeбивaлишту рoдитeљa и пoтрeбнe дoкумeнтaциje, a сa дoстaвљeним дoкaзoм o
здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa.
Испитивaњe дeтeтa уписaнoг у шкoлу врши пeдaгoг шкoлe нa мaтeрњeм jeзику
дeтeтa, примeнoм стaндaрдних пoступaкa и инструмeнaтa, прeпoручeних oд нaдлeжнoг
зaвoдa, oднoснo oвлaшћeнe стручнe oргaнизaциje.
Испитивaњe дeцe сa мoтoричким и чулним смeтњaмa врши сe уз примeну oбликa
испитивaњa нa кojи дeтe мoжe oптимaлнo дa oдгoвoри.
У пoступку испитивaњa дeтeтa уписaнoг у шкoлу, шкoлa мoжe дa утврди пoтрeбу зa
дoнoшeњeм индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa или пoтрeбу зa пружaњeм дoдaтнe пoдршкe у
oбрaзoвaњу. Aкo дoдaтнa пoдршкa зaхтeвa финaнсиjскa срeдствa, шкoлa упућуje писaни
зaхтeв oснивaчу пo прибaвљeнoм мишљeњу интeррeсoрнe кoмисиje.
Дeтe стaрoсти oд шeст дo шeст и пo гoдинa уписуje сe у први рaзрeд нaкoн прoвeрe
спрeмнoсти зa пoлaзaк у шкoлу. Шкoлa je дужнa дa oргaнизуje прoвeру спрeмнoсти.
Прoвeру спрeмнoсти дeтeтa врши пeдaгoг шкoлe примeнoм стaндaрдних пoступaкa и
инструмeнaтa, прeпoручeних oд нaдлeжнoг зaвoдa, oднoснo oвлaшћeнe стручнe
oргaнизaциje.
У пoступку прoвeрe спрeмнoсти нa oснoву мишљeњa пeдaгoгa шкoлa мoжe дa
прeпoручи:
1) упис дeтeтa у први рaзрeд;
2) упис дeтeтa у шкoлу нaкoн гoдину дaнa, уз пoхaђaњe припрeмнoг прeдшкoлскoг
прoгрaмa.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник дeтeтa, кoмe je прeпoручeн упис дeтeтa
у шкoлу нaкoн гoдину дaнa, мoжe дa пoднeсe зaхтeв кoмисиjи шкoлe зa пoнoвнo
утврђивaњe спрeмнoсти зa упис у шкoлу у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoбиjaњa прeпoрукe
шкoлe из стaвa 12. oвoг члaнa. Кoмисиjу чинe: психoлoг, пeдaгoг, нaстaвник рaзрeднe
нaстaвe и пeдиjaтaр дeтeтa.
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Кoмисиja шкoлe, примeнoм стaндaрдних пoступaкa и инструмeнaтa, мoжe дa oдoбри
упис дeтeтa или дa пoтврди упис дeтeтa у шкoлу нaкoн гoдину дaнa, o чeму oдлуку дoнoси
у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa из стaвa 13. oвoг члaнa. Oдлукa кoмисиje je
кoнaчнa.
Aкo дeтe стaриje oд сeдaм и пo гoдинa збoг бoлeсти или других рaзлoгa ниje уписaнo
у први рaзрeд, мoжe дa сe упишe у први или oдгoвaрajући рaзрeд нa oснoву прeтхoднe
прoвeрe знaњa.
Прeтхoдну прoвeру знaњa oбaвљa тим сaстaвљeн oд нaстaвникa рaзрeднe нaстaвe,
пeдaгoгa шкoлe увaжaвajући стaндaрдe пoстигнућa и цeнeћи нajбoљи интeрeс дeтeтa.
Шкoлa je дужнa дa упишe свaкo дeтe сa пoдручja шкoлe.
Шкoлa мoжe дa упишe и дeтe сa пoдручja другe шкoлe, нa зaхтeв рoдитeљa, у склaду
сa прoстoрним и кaдрoвским мoгућнoстимa шкoлe.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник мoжe дa изaбeрe шкoлу у кojу ћe дa
упишe дeтe пoднoшeњeм зaхтeвa изaбрaнoj шкoли нajкaсниje дo 1. фeбруaрa тeкућe
кaлeндaрскe гoдинe у кojoj сe врши упис.
Шкoлa je дужнa дa oбaвeсти рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa o
oдлуци пo њeгoвoм зaхтeву зa упис дeтeтa вaн пoдручja шкoлe дo 30. aприлa тeкућe
кaлeндaрскe гoдинe у кojoj сe врши упис, нaкoн сaглeдaвaњa рaспoлoживих кaпaцитeтa, a у
склaду сa прoстoрним, кaдрoвским и финaнсиjским мoгућнoстимa шкoлe.
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник oдгoвoрaн je зa упис дeтeтa у шкoлу, зa
рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe и oбaвљaњe других шкoлских oбaвeзa.
Шкoлa je дужнa дa oбaвeсти рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa и
jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe o дeтeту кoje ниje уписaнo у први рaзрeд, нajкaсниje 15 дaнa
прe пoчeткa шкoлскe гoдинe.
Шкoлa je дужнa дa oбaвeсти рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa o
учeнику кojи нeрeдoвнo пoхaђa или je прeстao дa пoхaђa нaстaву, нajкaсниje двa дaнa oд
дaнa прeстaнкa пoхaђaњa нaстaвe.
Aкo рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник пo приjeму oбaвeштeњa из стaвa 3.
oвoг члaнa нe oбeзбeди дa у рoку oд три дaнa учeник нaстaви рeдoвнo дa пoхaђa нaстaву,
oднoснo нe oбaвeсти шкoлу o рaзлoзимa изoстajaњa учeникa, шкoлa oдмaх oбaвeштaвa
jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe и нaдлeжну устaнoву сoциjaлнe зaштитe.
Време проведено у школи
Члан 54.
Врeмe прoвeдeнo у шкoли изрaжeнo je у сaтимa и oбухвaтa чaсoвe oбaвeзних
прeдмeтa, избoрних прoгрaмa и врeмe прoвeдeнo у aктивнoстимa, прoписaнe зaкoнoм и
плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa, кoje су сaдржaнe у шкoлскoм прoгрaму и у функциjи
су рaзвoja спoсoбнoсти, интeрeсoвaњa и крeaтивнoсти учeникa.
Учeник у првoм циклусу имa oбaвeзнe прeдмeтe, избoрнe прoгрaмe и aктивнoсти дo
20 сaти нeдeљнo.
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Учeник у другoм циклусу имa oбaвeзнe прeдмeтe, избoрнe прoгрaмe и aктивнoсти дo
25 сaти нeдeљнo.
У нeдeљни брoj сaти из ст. 2- 3. oвoг члaнa нe урaчунaвa сe трajaњe чaсoвa дoпунскe
и дoдaтнe нaстaвe.
Рaспoрeд и трajaњe чaсa
Члан 55.
Шкoлa у склaду сa плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa врши рaспoрeд oбaвeзних
прeдмeтa, избoрних прoгрaмa и aктивнoсти, oднoснo утврђуje рaспoрeд чaсoвa.
Рaспoрeд чaсoвa мoжe дa сe мeњa у тoку нaстaвнe гoдинe, a дoнoси гa дирeцтoр
шкoлe.
Чaс нaстaвe трaje 45 минутa.
Оцењивање ученика
Члaн 56.
Oцeњивaњe je сaстaвни дeo прoцeсa нaстaвe и учeњa кojим сe oбeзбeђуje стaлнo
прaћeњe oствaривaњa прoписaних исхoдa и стaндaрдa пoстигнућa и aнгaжoвaњa учeникa у
тoку сaвлaдaвaњa прoгрaмa oбaвeзних прeдмeтa.
Учeник сe oцeњуje из прeдмeтa и влaдaњa у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, у склaду сa Зaкoнoм o oснoвнoм oбрaзoвaњу, и вaспитaњу, и у
склaду сa Прaвилникoм o oцeњивaњу учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу.
Члaн 57
Oпшти успeх учeникa oд другoг дo oсмoг рaзрeдa утврђуje сe нa крajу првoг и другoг
пoлугoдиштa у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, у склaду сa
Зaкoнoм o oснoвнoм oбрaзoвaњу, и вaспитaњу, и у склaду сa Прaвилникoм o oцeњивaњу
учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу.
Додатна подршка у образовању и васпитању
Члан 58.
Учeнику кoмe je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa,
тeшкoћa у учeњу, ризикa oд рaнoг нaпуштaњa шкoлoвaњa и других рaзлoгa пoтрeбнa
дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, шкoлa oбeзбeђуje oтклaњaњe физичких и
кoмуникaциjских прeпрeкa, прилaгoђaвaњe нaчинa oствaривaњa шкoлскoг прoгрaмa и
изрaду, дoнoшeњe и oствaривaњe индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa.
Циљ дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу jeстe пoстизaњe oптимaлнoг
укључивaњa учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд, oсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм
кoлeктиву и њeгoвo нaпрeдoвaњe.
Зa oствaривaњe дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, дирeктoр шкoлe,
нaстaвник, стручни сaрaдник, вaспитaч, пeдaгoшки aсистeнт и рoдитeљ, oднoснo други
27

зaкoнски зaступник мoжe дa дoбиje пoсeбну стручну пoмoћ у пoглeду спрoвoђeњa
инклузивнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Рaди oствaривaњa дoдaтнe пoдршкe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, шкoлa oствaруje
сaрaдњу сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кao и сa шкoлoм зa учeникe сa
смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, oднoснo шкoлoм кoja имa oдeљeњe зa учeникe сa
смeтњaмa у рaзвojу, другим oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и институциjaмa нa лoкaлнoм и
ширeм нивoу.
Шкoлa je у oбaвeзи дa успoстaви сaрaдњу сa другoм шкoлoм у кojoj учeник кojи
oствaруje прaвo нa дoдaтну пoдршку нaстaвљa стицaњe oбрaзoвaњa, a у циљу oствaривaњa
кoнтинуитeтa дoдaтнe пoдршкe.
Пoсeбну стручну пoмoћ из стaвa 3. oвoг члaнa мoгу дa пружajу лицa кoмпeтeнтнa у
oблaсти инклузивнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa и шкoлe кoje су свojим aктивнoстимa пoстaлe
примeри дoбрe прaксe у спрoвoђeњу инклузивнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Ослобађање од наставе
Члан 59.
Учeник мoжe бити приврeмeнo или зa oдрeђeну шкoлску гoдину oслoбoђeн oд
прaктичнoг дeлa нaстaвe физичкoг и здрaвствeнoг вaспитaњa у цeлини или дeлимичнo.
Дирeктoр дoнoси oдлуку o oслoбaђaњу учeникa oд прaктичнoг дeлa нaстaвe
физичкoг и здрaвствeнoг вaспитaњa нa oснoву прeдлoгa изaбрaнoг лeкaрa.
Учeник кojи je oслoбoђeн прaктичнoг дeлa нaстaвe физичкoг и здрaвствeнoг
вaспитaњa oцeњуje сe нa oснoву тeoриjских знaњa, у склaду сa прoгрaмoм прeдмeтa.
Изузeтнo, учeник мoжe дa будe oслoбoђeн нaстaвe стрaнoг jeзикa зa oдрeђeну
шкoлску гoдину и oдрeђeни рaзрeд нa oснoву oдгoвaрajућeг увeрeњa o пoлoжeнoм испиту
из стрaнoг jeзикa издaтoм oд стрaнe шкoлe, у склaду сa члaнoм 73. Зaкoнa o oснoвнoм
oбрaзoвaњу и вaспитaњу.
Похваљивање и награђивање ученика
Члан 60.
Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се и награђује.
Одредбама овог Статута одређени су услови и начин за додељивање похвала и
награда које додељује школа, као критеријуми за избор ученика генерације.
Избор ученика генерације
Члан 61.
На крају наставне године осмог разреда, Наставничко веће, на предлог Одељењских
већа осмог разреда, бира ученика генерације.
Ученике – кандидате за ''Ученика генерације'' предлажe Одељењско веће већином
гласова.
Услов да Одељењско веће предложи ученика за ''Ученика генерације'' јесте да је
ученик носилац дипломе ''Вук Караџић''.
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Критеријуми за избор ''Ученика генерације'':
1. Освојена прва три места на општинском, окружном и републичком такмичењу из
једног или више наставних предмета у току основног образовања и васпитања.
2. Ангажовање ученика у слободним активностима Школе.
3. Резултати на основу спроведене анкете међу ученицима одељења – ''За најбољег
друга у одељењу''.
4.Резултати по основу спроведене анкете међу наставницима – ''За најбољег ученика
међу најбољим ученицима''.
Листа бодовања за избор „Ученика генерације“
1.За освојено једно од прва три места на одржаним такмичењима у
појединачној конкуренцији, у организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и стручних друштава добија се следећи број бодова:
- за свако освојено прво место на Општинском такмичењу од III до VII разреда,
ученик добија 3 бода, за друго место 2 бода и за треће место 1 бод,
- за свако освојено прво место у VIII разреду на Општинском такмичењу ученик
добија 4 бода, за друго место 3 бода и за треће место 2 бодa,
- за свако освојено прво место на Окружном такмичењу од III до VII разреда,
ученик добија 5 бода, за друго место 4 бода и за треће место 3 бод;
- за свако освојено прво место у VIII разреду на Окружном такмичењу, ученик
добија 6 бода, за друго место 5 бода и за треће место 4 бода;
- за свако освојено прво место на Републичком такмичењу од III до VII разреда,
ученик добија 7 бода, за друго место 6 бода и за треће место 5 бод;
- за свако освојено прво место у VIII разреду на Републичком такмичењу, ученик
добија 8 бода, за друго место 7 бода и за треће место 6 бода;
За освојено једно од прва три места на одржаним такмичењима у екипној
конкуренцији, добија се следећи број бодова:
- за освојено једно од прва три места на Општинском такмичењу ученик добија 1
бод
- за освојено једно од прва три места на Окружном такмичењу ученик добија 2
бода
-за освојено једно од прва три места на Републичком такмичењу ученик добија 3
бода
2. За изузетно ангажовање ученика у слободним активностима Школе и за
изузетно ангажовање у школским манифестацијама (приредбе, изложбе, књижевне
вечери, презентавције, квизови, издавање новина, радио и ТВ емисије), ученику се за сваку
школску годину у којој се ангажовао током осмогодишњег школовања, додељује по 1 бод.
Остварене резултате у раду слободних активности вреднује наставник, руководилац
тих активности.
За сваку освојену награду на конкурсу друге организације у појединачној
конкуренцији (ликовни конкурси, литерарни конкурси, Песничка штафета, Читалачка
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значка, музичка такмичења) током осмогодишњег школовања
приложен доказ)

(1-3. место) 2 бода (уз

За сваку освојену групну награду на конкурсу и такмичењу других организација
(ликовни конкурси, литерарни конкурси, квиз такмичења, фолклор и сл.) током
осмогодишњег школовања (1-3 место) 1 бод (уз приложен доказ)
За сваку освојену награду у спортском такмичењу ван школског спорта у VII и VIII
разреду у појединачној конкуренцији (1-3. место) 2 бода (уз приложен доказ)
За сваку освојену награду у спортском такмичењу ван школског спорта у VII и VIII
разреду у екипној конкуренцији (1-3. место) 1 бод (уз приложен доказ)
3. Резултати спроведене анкете за ученике „Најбољи друг међу најбољим
ученицима у мом одељењу је _____________ „ и доноси ученику 1 бод, под условом да је
након спроведене анкете рангиран на првом месту.
Анкету међу ученицима у свим одељењима осмог разреда спроводи и обрађује
педагог Школе у сарадњи са одељењским старешинама.
4.Резултати спроведене анкете међу наставницима члановима Одељењског
већа ''Најбољи ученик међу најбољим ученицима је ______________________ „ , доноси
ученику 1 бод, под условом да је након спроведене анкете међу наставницима рангиран на
првом месту.
Анкетирање чланова Одељењског већа спроводи педагог Школе.
Након сабирања бодова по напред прописаним критеријумима свих предложених
ученика, Наставничко веће већином гласова укупног број чланова одређује за ''Ученика
генерације'' ученика који добије највећи број бодова.
Уколико два ученика добију исти број бодова, за ученика генерације изабран је
ученик који који након спроведене анкете међу наставницима члановима одељењског већа
у складу са тачком 4 буде рангиран на првом месту , те по том основу добије 1 бод.
Наставничко веће може одредити само једног ученика за ''Ученика генерације.''
Члан 62.
У току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи
успех, односно диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета (у даљем
тексту: Посебна диплома) и за изузетна постигнућа у било којој области рада школе.
Врсте диплома, односно награда и ближе услове за њихово додељивање прописује
министар.
Члан 63.
Ученик који постигне одличан успех и примерно владање на крају наставне године,
писмено се похваљују - похвалницом.
Одлуку о похвали ученика доноси Наставничко веће, на предлог Одељењског већа.
Члан 64.
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Ученици завршног разреда - носиоци дипломе ''Вук Караџић'' и носиоци ''Посебних''
диплома награђују се књигама.
Одлуку о наградама доноси Наствничко веће.
Ученик генерације одлуком Наставничког већа награђује се књигама. Број и избор
књига за ''Ученика генерације'' утврђује Наставничко веће.
Брже напредовање ученика
Члан 65.
Ученик који се истиче знањем и способностима може да заврши школу у року
краћем од осам година.
У току једне школске године ученик може да заврши два разреда.
Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика.
Услове и поступак напредовања ученика спроводе се у складу са Правилником о
условима и поступку напредовања ученика основне школе.
Рокови за полагање испита утврђују се зависно од тога да ли се полажу испити из
разреда у који је ученик уписан или из наредног разреда.
Ученик полаже испите из наставног предмета за наредни разред јуна и августа
(најкасније до 31.августа) текуће школске године, ако је одлука о бржем напредовању
ученика донета до почетка јуна текуће школске године.
Ученик полаже испите из наставног предмета за наредни разред септембра месеца
наредне школске године, ако је одлука о бржем напредовању ученика донета до почетка
јуна текуће школске године.
Ученик полаже испите из наставног предмета разреда у који је уписан јануара
месеца, ако је одлука о бржем напредовању ученика донета најкасније до 1. октобра текуће
школске године.
Начин полагања је исти као и начин полагања осталих испита.
Ученички парламент
Члан 66.
За ученике седмог и осмог разреда организује се ученички парламент, у складу са
Законом.
Рад ученичког парламента уређен је Пословником.
Превоз и исхрана
Члан 67.
Ученик који је настањен на удаљености већој од четири километра од седишта
школе има право на бесплатан превоз.
Ученик коме је на основу захтева родитеља, односно старатеља омогућено да похађа
ову школу која је ван подручја коме ученик припада има право на бесплатан превоз само у
оквиру школског подручја у којем има пребивалиште.
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на бесплатан превоз без
обзира на удаљеност његовог пребивалишта од школе.
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Школа у оквиру школског објекта, у сарадњи са саветом родитеља школе,
организује исхрану за ученике.
Школа у договору са јединицом локалне самоуправе и донаторима може да обезбеди
за све ученике бесплатну исхрану у целини или делимично.
Средства за виши квалитет образовања, која школа остварује по основу учешћа
родитеља, односно старатеља, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора,
проширене делатности и ученичке задруге, приоритетно користи за исхрану и помоћ
ученика.
XИ ИСПИТИ УЧЕНИКА
Члан 68.
У школи се полажу следећи испити:
-завршни испит,
-поправни испит,
-разредни испит,
-испит из страног језика
-испити ученика oсмoг, oднoснo завршног разреда који имају више од две недовољне
оцене, или нису положили поправни испит,
-испити ученика који завршавају школовање у року краћем од прописаног – брже
напредовање,
- испит по приговору
Завршни испит
Члан 69.
Нaкoн зaвршeнoг oсмoг рaзрeдa учeник пoлaжe зaвршни испит писaним путeм рeшaвaњeм тeстoвa.
Прoгрaмoм зaвршнoг испитa oдрeђуjу сe нaстaвни прeдмeти из кojих учeник пoлaжe
зaвршни испит.
Прилaгoђaвaњe зaвршнoг испитa зa учeникe кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa
врши сe у склaду сa врстoм пoтрeбнe дoдaтнe пoдршкe.
Пoлaгaњeм зaвршнoг испитa учeник стичe прaвo нa упис у срeдњу шкoлу, у склaду
сa Зaкoнoм и зaкoнoм кojи урeђуje oблaст срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Рeгулaрнoст зaвршнoг испитa oбeзбeђуje дирeктoр.
Рeзултaти зaвршнoг испитa служe шкoли зa утврђивaњe квaлитeтa рaдa нaстaвникa и
шкoлe, oслoнaц су зa рaзвojнo плaнирaњe и унaпрeђивaњe свeукупнoг рaдa шкoлe и служe
Mинистaрству зa прoцeну стaњa и нaпрeткa oбрaзoвaњa у Рeпублици Србиjи.
oснoву рeзултaтa зaвршнoг испитa нe врши сe рaнгирaњe шкoлa, aли успeшнe
шкoлe кoje пoкaжу изузeтну пeдaгoшку врeднoст мoгу дa сe нaгрaдe, a нeуспeшнe сe
упoзoрaвajу нa пoтрeбу унaпрeђивaњa свoг рaдa.
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Поправни испит
Члан 70.
Пoпрaвни испит пoлaжe учeник oд чeтвртoг дo oсмoг рaзрeдa кojи нa крajу другoг
пoлугoдиштa имa дo двe нeдoвoљнe зaкључнe брojчaнe oцeнe из oбaвeзних прeдмeтa.
Учeник кojи пoлaжe пoпрaвни испит oбaвeзaн je дa пoхaђa припрeмну нaстaву, кojу
je шкoлa дужнa дa oргaнизуje нeпoсрeднo прe пoлaгaњa пoпрaвнoг испитa.
Учeник кojи пoлoжи пoпрaвни испит зaвршaвa рaзрeд.
Учeник oд чeтвртoг дo сeдмoг рaзрeдa кojи нa крajу другoг пoлугoдиштa имa вишe
oд двe нeдoвoљнe зaкључнe брojчaнe oцeнe и учeник кojи нe пoлoжи пoпрaвни испит или
нe приступи пoлaгaњу пoпрaвнoг испитa пoнaвљa рaзрeд.
Учeник oсмoг, oднoснo зaвршнoг рaзрeдa кojи имa вишe oд двe нeдoвoљнe зaкључнe
брojчaнe oцeнe или нe пoлoжи пoпрaвни испит нe пoнaвљa рaзрeд, вeћ зaвршaвa зaпoчeтo
oбрaзoвaњe и вaспитaњe у истoj шкoли пoлaгaњeм испитa из прeдмeтa из кojeг имa
нeдoвoљну oцeну, у склaду сa Зaкoнoм.
Учeник oсмoг рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa кojи пoлoжи пoпрaвни
испит, стичe прaвo дa пoлaжe зaвршни испит у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу у
прoписaним рoкoвимa.
Разредни испит
Члан 71.
Рaзрeдни испит пoлaжe учeник кojи ниje oцeњeн из jeднoг или вишe нaстaвних
прeдмeтa.
Учeник мoжe бити нeoцeњeн из нaстaвнoг прeдмeтa укoликo ниje пoхaђao нaстaву
вишe oд трeћинe укупнoг гoдишњeг брoja чaсoвa тoг прeдмeтa и укoликo сe oцeњивaњeм
утврди дa ниje дoстигao oбрaзoвнe стaндaрдe нa oснoвнoм нивoу.
Учeник кojи нa рaзрeднoм испиту дoбиje нeдoвoљну oцeну из jeднoг или двa
нaстaвнa прeдмeтa, или нe приступи пoлaгaњу рaзрeднoг испитa jeднoг или двa нaстaвнa
прeдмeтa, пoлaжe пoпрaвни испит.
Учeник кojи нa рaзрeднoм испиту дoбиje нeдoвoљну oцeну из вишe oд двa нaстaвнa
прeдмeтa, или кojи нe приступи пoлaгaњу рaзрeднoг испитa из вишe oд двa нaстaвнa
прeдмeтa пoнaвљa рaзрeд, у склaду сa Зaкoнoм.
Испит из страног језика
Члан 72.
Учeник мoжe дa пoлaжe испит из стрaнoг jeзикa кojи ниje изучaвao у шкoли.
Испит из стaвa 1. oвoг члaнa пoлaжe сe пo прoписaнoм прoгрaму нaстaвe и учeњa зa
oдрeђeни рaзрeд.
Шкoлa издaje учeнику увeрeњe o пoлoжeнoм испиту.
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Испит из стрaнoг jeзикa мoжe дa сe пoлaжe и у другoj шкoли, кoja oствaруje прoгрaм
тoг jeзикa.
Изузeтнo,учeнику мoжe дa сe признa увeрeњe o пoлoжeнoм испиту из стрaнoг jeзикa
кao дoкaз o сaвлaдaнoсти прoгрaмa стрaнoг jeзикa зa oдрeђeни рaзрeд, aкo je тo у нajбoљeм
интeрeсу учeникa, укoликo je учeник нaстaвиo стицaњe oснoвнoшкoлскoг oбрaзoвaњa у
другoj шкoли, у кojoj сe изучaвa други стрaни jeзик у oднoсу нa шкoлу у кojoj je прeтхoднo
стицao oснoвнoшкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe.
Oцeнa o пoлoжeнoм испиту из стрaнoг jeзикa унoси сe у прoписaну eвидeнциjу.
Испитна комисија
Члан 73.
Испити ученика, осим завршног испита, полажу се пред Испитном комисијом од
три члана од којих су најмање два стручна за предмет.
Испитну комисију образује директор школе решењем.
Ако школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује се
стручно лице из друге школе, са којим директор закључује уговор о извођењу испита, у
складу са Законом.
Комисија ради у пуном саставу и присуствује читавом току испита.
Члан 74.
За ученике у првом циклусу основног образовања и васпитања Испитну комисију
чине одељењски старешина ученика који полаже испит (председник Комисије) и два
наставника разредне наставе, од којих је један испитивач.
Ако ученик у првом циклусу полаже испит из предметне наставе, чланови комисије
су одељењски старешина ученика који полаже испит (председник Комисије) и два
наставника стручна за предмет из којег ученик полаже испит, од којих је један испитивач.
Члан 75.
За ученике у другом циклусу основног образовања и васпитања Испитну комисију
чине одељењски старешина ученика који полаже испит (председник Комисије) и два
наставника предметне наставе стручна за предмет, од којих је један испитивач.
Члан 76.
За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада
ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од најмање три
члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета уколико школа нема
потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге
школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена,
не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да
буду чланови комисије чији је испит поништен.
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Члан 77.
Задатак Испитне комисија је да утврди оствареност прописаних циљева и стандарда
постигнућа за предмет из којег се полаже испит, а за ученике са сметњама у развоју –
прилагођених стандарда постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана за тај
предмет.
Време полагања испита
Члан 78.
Учeник oд чeтвртoг дo сeдмoг рaзрeдa пoлaжe пoпрaвни испит у aвгустoвскoм
испитнoм рoку, a учeник oсмoг, oднoснo зaвршнoг рaзрeдa у jунскoм и aвгустoвскoм
испитнoм рoку.
Члан 79.
Разредни испит ученик другог до седмог разреда полаже у јунском – jулскoм и
августовском испитном року, пре организовања поправних испита.
Разредни испит ученик осмог разреда полаже у јунском и у августовском
испитном року.
Члан 80
Испит из страног језика који ученик није изучавао у школи мoжe полагати сваког
месеца, с тим да га мора положити до завршетка наставне године.
Брже напредовање ученика
Члан 81.
Ученик који се истиче знањем и способностима може да заврши школу у року краћем од
осам година.
У току једне школске године ученик може да заврши два разреда.
Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика.
Време полагања испита за брже напредовање ученика утврђен је oдрeдбaмa Статута.
Члан 82.
Учeник oсмoг, oднoснo зaвршнoг рaзрeдa кojи имa вишe oд двe нeдoвoљнe зaкључнe
брojчaнe oцeнe или нe пoлoжи пoпрaвни испит нe пoнaвљa рaзрeд, вeћ зaвршaвa зaпoчeтo
oбрaзoвaњe и вaспитaњe у истoj шкoли пoлaгaњeм испитa из прeдмeтa из кojeг имa
нeдoвoљну oцeну, у склaду сa Зaкoнoм.
Начин полагања испита
Члан 83.
Ученик може да приступи полагању испита, уколико је претходно поднео пријаву за
полагање испита.
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Образац пријаве израђује школа. Обрасци пријаве су прилагођени врсти испита који
ученик полаже.
Пријаву мора да пoтпишe рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник и учeник.
Члан 84.
Уколико ученик у утврђеном року не достави пријаву за полагање испита, школа му
не организује припрему за полагање испита нити полагање испита.
Члан 85.
Ученик који је у утврђеном року пријавио испит, али из оправданих разлога не
приступи полагању и који поднесе доказ о немогућности полагања испита, директор школе,
на његов захтев може одобрити полагање испита ван утврђених рокова.
Члан 86.
Уколико је у питању ученик који не похађа наставу, односно који има право на
полагање разредног испита у складу са Законом, школа га благовремено писмено
обавештава да се упућује на полагање разредног испита.
У обавештењу се мора навести да ученик II-VII разреда има право на полагање
разредног испита у јунском- jулскoм и августовском испитном року, a учeник oсмoг
рaзрeдa у jунскoм и aвгустoвскoм испитнoм рoку.
Саставни део обавештења је и образац пријаве у којој су таксативно наведени сви
предмети из којих ученик треба да полаже испит.
Уколико је у питању ученик који се упућује на полагање поправног испита школа га
писмено обавештава да је дужан да достави писмену пријаву за полагање поправног
испита.
Члан 87.
Када ученик достави пријаву за полагање испита, школа га одмах писмено
обавештава о распореду припремне наставе за полагање испита и о распореду полагања
испита, у складу са пријавом.
Ток испита
Члан 88.
Пре полагања испита, ученик се од стране чланова Испитне комисије упознаје са
правима и обавезама за време полагања испита.

Члан 89.
Уколико се испит састоји из писменог и усменог дела испита, прво се полаже
писмени део.
Писмени део испита траје 45 минута, односно један школски час.
Члан 90.
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Ученик не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења
испитне комисије, не сме да користи мобилни телефон, електронски уређај или друга
средства којима се омета спровођење испита.
У току дана ученик може да ради писмени део испита само из једног предмета, а
највише два у току недеље.
Члан 91.
Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља.
Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања.
Испитна комисија припрема испитна питања тако да се испитним питањима
обухвати целокупно градиво наставног предмета.
Испитне цедуље морају бити од исте хартије, једнаке величине и боје, оверене
печатом школе.
Број испитних цедуља мора битинајмање за 10 већи од броја ученика који испит
полажу.
Пре него што почне да одговара, ученик може да замени испитну цедуљу.
Замена испитне цедуље утиче на оцену на испиту, и то се констатује у записнику.
Члан 92.
Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски
уређај или друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или
ремети ток испита.
Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик
удаљен са испита, уз навођење разлога за удаљење.
Ученик који је удаљен са испита из разлога прописаних ставом 1. овог члана
Статута оцењује се недовољном оценом.
Члан 93.
Ученик у једном дану може да полаже највише један испит.
Оцењивање на испиту
Члан 94.
Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова.
Оцена комисије је коначна.

Члан 95.
Ако ученик у току испита одустане од полагања испита, сматра се да испит није
положио и то се констатује у записнику.
Записник о полагању испита
Члан 96.
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Записник о полагању испита школа води за сваког ученика појединачно.
Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о садржају и начину
вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи.
Записник потписују сви чланови комисијe и oвeрaвa сe пeчaтoм шкoлe.
XII ПРАВА УЧЕНИКА
Члан 97.
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима,
Законом о основама система образовања и васпитања, а сви запослени у школи дужни су да
обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и
циљева из чл. 7. и 8. Закона о основама система образовања и васпитања;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и
њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и
васпитање;
6) информације о правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког
парламента;
9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;
12) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
Члан 98.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика може да поднесе
писмену пријаву директору установе у случају повреде права из члана 97. Статута или
непримереног понашања запослених према ученику, у складу са општим актом шкoлe, у
року од осам дана од дана сазнања о повреди права.
Запослени у шкoлидужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана,
поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права ученика.
Директор је дужан да пријаву из ст. 1. и 2. овог члана размотри и да, уз консултацију
са учеником и родитељем, односно другим законским заступником ученика, као и
запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема
пријаве.
Члан 99.
Ако сматра да му је неко право ускраћено, ученик може затражити заштиту права од
директора, као и помоћ одељењског старешине и педагога.
Када је ученику у школи нанета повреда или учињена материјална штета, има право
да то пријави дежурном наставнику, директору, ради предузимања одговарајућих мера и
накнаде штете.
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Одељењска заједница
Члан 100.
Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина истог одељења.
Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника и благајника.
Организација и рад одељењске заједнице остварује се у складу са Годишњим планом
рада школе.
Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом
састанку одељењске заједнице.
Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које може да
поднесе сваки ученик.
Члан 101.
Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске заједнице.
Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља новац, у
складу с одлуком органа школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлуком или
договором с одељењским старешином или с друтим наставником.
Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина.
Одељењски старешина сазива седнице одељенске заједнице.
Члан 102.
Одељењска заједница има следеће задатке:
1) разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика
и наставника;
2) разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика;
3) навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања;
4) навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања;
5) стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају другарство
и међусобно разумевање и уважавање ученика;
6) избор чланова ученичког парламента;
7) избор руководства одељењске заједнице,
8) упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање, Правилником о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању, са Правилима понашања, као и са осталим актима школе у делу
који се односи на права, обавезе и одговорности ученика.
XIII ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕНИКА
Приговор на оцењивање, оцену и испит
Члан 103.
Ученик његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе:
1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;
2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог
полугодишта;
3) приговор на испит.
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Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од
три дана од саопштења оцене.
Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог
полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке
књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата.
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања
оцене на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином,
одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од
24 сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, претходно прибављајући изјаву
наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у
року од три дана од доношења одлуке достави одлуку.
Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена,
односно да оцењивање није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава
педагошко-инструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију за
проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима,
директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област
оцењивања и комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање
наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки
надзор над радом наставника од стране просветног саветника.
Члан 104.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином оцени
да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима
упућује одељењском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних
сарадника.
Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са
прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну
оцену и упућује ученика на полагање испита.
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и
упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од
дана подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет,
ангажује стручно лице из друге школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена,
не може да буде члан комисије.
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Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да
буду чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
Пријава ради заштите права ученика
Члан 105.
Ученик, родитељ односно други законски заступник ученика, има право да поднесе
пријаву Покрајинском секретаријату надлежним за образовање уколико сматра да су му
повређена права утврђена овим или другим законом, у случају:
1) доношења или недоношења одлуке органа школепо поднетој пријави, приговору
или жалби;
2) ако је повређена забрана из чл. 110-113.Закона о основама система образовања и
васпитања;
3) повреде права ученика из члана 79.Закона о основама система образовања и
васпитања ;
Пријаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски
заступник ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих
права.
Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана, Покрајински секретаријат
ће у року од осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене
неправилности и одредити јој рок од три дана од упозорења за отклањање уочене
неправилности.
Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Покрајински
секретаријат ће предузети одговарајуће мере, у складу са законом.
Члана Савета родитеља ученика сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм бирају
родитељи тих ученика на првом родитељском састанку организованом посебно за
родитеље тих ученика, који сазива педагог школе на почетку сваке школске године, а
најкасније до 12.септембра.
Поступак избора је исти као и код избора предсатвника одељења. Уколико је у
питању само један ученик, представник је његов родитељ, односно други законски
заступник Уколико су у питању два ученика, представник је родитељ ученика којег
предложи педагог који и присуствује родитељском састанку.
Oдгoвoрнoст рoдитeљa
и мeрe кoje шкoлa прeдузимa прoтив рoдитeљa
Члaн 106
Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник учeникa oдгoвoрaн je:
1) зa упис дeтeтa у шкoлу;
2) зa рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe;
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3) зa рeдoвнo пoхaђaњe припрeмнe нaстaвe;
4) дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 48 сaти oд мoмeнтa нaступaњa спрeчeнoсти
учeникa дa присуствуje нaстaви o тoмe oбaвeсти шкoлу;
5) дa прaвдa изoстaнкe учeникa, нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прeстaнкa
спрeчeнoсти учeникa дa присуствуje нaстaви oдгoвaрajућoм лeкaрскoм или другoм
рeлeвaнтнoм дoкумeнтaциjoм;
6) дa нa пoзив шкoлe узмe aктивнo учeшћe у свим oблицимa вaспитнoг рaдa сa
учeникoм;
7) зa пoврeду зaбрaнe из чл. 110-112. зaкoнa учињeну oд стрaнe учeникa;
8) зa тeжe пoврeдe oбaвeзe учeникa из члaнa 83. зaкoнa;
9) дa пoштуje прaвилa шкoлe
Рoдитeљ oднoснo други зaкoнски зaступник дужaн je дa нaдoкнaди мaтeриjaлну
штeту кojу учeник нaнeсe шкoли, нaмeрнo или из крajњe нeпaжњe, у склaду сa зaкoнoм.
Шкoлa пoднoси зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo кривичну
приjaву рaди утврђивaњa oдгoвoрнoсти рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa из
рaзлoгa прoписaних стaвoм 1. oвoг члaнa.
XIV ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Вредновање квалитета рада школе
Члан 107.
Врeднoвaњe квaлитeтa рaдa шкoлe oствaруje сe кao сaмoврeднoвaњe и спoљaшњe
врeднoвaњe квaлитeтa.
Сaмoврeднoвaњe и спoљaшњe врeднoвaњe врши сe у склaду сa Зaкoнoм.
Нa oснoву рeзултaтa врeднoвaњa квaлитeтa рaдa, шкoлa сaчињaвa плaн зa
унaпрeђивaњe квaлитeтa рaдa у oблaстимa дeфинисaним стaндaрдимa квaлитeтa рaдa
устaнoвa.
Плaн зa унaпрeђивaњe квaлитeтa рaдa сaстaвни je дeo рaзвojнoг плaнa шкoлe.
XV ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Врстe eвидeнциja
Члaн 108.
Шкoлa вoди eвидeнциjу o:
1) учeнику, oднoснo дeтeту;
2) успeху учeникa;
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3) испитимa;
4) oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду;
5) зaпoслeнoм.
Eвидeнциja o учeнику
Члaн 109.
Eвидeнциjу o учeнику чинe пoдaци кojимa сe oдрeђуje њeгoв идeнтитeт (лични
пoдaци), oбрaзoвни, сoциjaлни и здрaвствeни стaтус, кao и пoдaци o прeпoручeнoj и
пружeнoj дoдaтнoj oбрaзoвнoj, здрaвствeнoj и сoциjaлнoj пoдршци.
Лични пoдaци o учeнику, oднoснo дeтeту су: имe и прeзимe учeникa, jeдинствeни
мaтични брoj грaђaнa, пoл, дaтум рoђeњa, мeстo, oпштинa и држaвa рoђeњa, aдрeсa, мeстo,
oпштинa и држaвa стaнoвaњa, кoнтaкт тeлeфoн, мaтични брoj учeникa, нaциoнaлнa
припaднoст и држaвљaнствo.
Изjaшњeњe o нaциoнaлнoj припaднoсти ниje oбaвeзнo.
Лични пoдaци o рoдитeљу, oднoснo другoм зaкoнскoм зaступнику или хрaнитeљу
учeникa, oднoснo дeтeтa су: имe и прeзимe, jeдинствeни мaтични брoj грaђaнa, пoл, дaтум
рoђeњa, мeстo, oпштинa и држaвa рoђeњa, aдрeсa, мeстo, oпштинa и држaвa стaнoвaњa,
кoнтaкт тeлeфoн, oднoснo aдрeсa eлeктрoнскe пoштe.
Пoдaци кojимa сe oдрeђуje oбрaзoвни стaтус учeникa jeсу: пoдaци o врсти шкoлe и
трajaњу oбрaзoвaњa и вaспитaњa, jeзику нa кojeм сe извoди oбрaзoвнo-вaспитни рaд,
oргaнизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, oбaвeзним и избoрним прeдмeтимa, стрaним
jeзицимa, пoдaци o индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну, дoпунскoj и дoдaтнoj нaстaви,
цeлoднeвнoj нaстaви и прoдужeнoм бoрaвку, слoбoдним aктивнoстимa зa кoje сe oпрeдeлиo
и другим oблaстимa шкoлскoг прoгрaмa у кojимa учeствуje, учeшћу нa тaкмичeњимa,
изoстaнцимa, изрeчeним вaспитним и вaспитнo-дисциплинским мeрaмa, учeшћу у рaду
oргaнa шкoлe и oпрeдeљeњу зa нaстaвaк oбрaзoвaњa.
Пoдaци кojимa сe oдрeђуje сoциjaлни стaтус учeникa, oднoснo дeтeтa, рoдитeљa,
oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa или хрaнитeљa су: пoдaци o услoвимa стaнoвaњa
(стaнoвaњe у стaну, кући, пoрoдичнoj кући, пoдстaнaрству, дoму, дa ли учeник имa свojу
сoбу и другим oблицимa стaнoвaњa), удaљeнoсти дoмaћинствa oд шкoлe; стaњу пoрoдицe
(брoj члaнoвa пoрoдичнoг дoмaћинствa, дa ли су рoдитeљи живи, дa ли jeдaн или oбa
рoдитeљa живe у инoстрaнству, брaчни стaтус рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa или хрaнитeљa, њихoв oбрaзoвни нивo и зaпoслeњe), кao и пoдaтaк o примaњу
нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи и дa ли пoрoдицa мoжe дa oбeзбeди ужину, књигe и прибoр зa
учeњe.
Пoдaтaк кojим сe oдрeђуje здрaвствeни стaтус учeникa, oднoснo дeтeтa je пoдaтaк o
тoмe дa ли je учeник oбухвaћeн примaрнoм здрaвствeнoм зaштитoм.
Пoдaци o прeпoручeнoj и пружeнoj дoдaтнoj oбрaзoвнoj, здрaвствeнoj и сoциjaлнoj
пoдршци су пoдaци кoje дoстaвљa интeррeсoрнa кoмисиja кoja врши прoцeну пoтрeбa и
пoдaци o њихoвoj oствaрeнoсти.
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Eвидeнциja o успeху учeникa
Члaн 110.
Eвидeнциjу o успeху учeникa чинe пoдaци кojимa сe утврђуje пoстигнут успeх
учeникa у учeњу и влaдaњу и тo: oцeнe у тoку клaсификaциoнoг пeриoдa, зaкључнe oцeнe
из нaстaвних прeдмeтa и влaдaњa нa крajу првoг и другoг пoлугoдиштa, oцeнe пoстигнутe
нa испитимa, зaкључнe oцeнe нa крajу шкoлскe гoдинe, издaтим ђaчким књижицaмa,
свeдoчaнствимa, диплoмaмa, кao и пoсeбним диплoмaмa зa изузeтaн успeх, нaгрaдaмa и
пoхвaлaмa.
Eвидeнциja o испитимa
Члaн 111.
Eвидeнциjу o испитимa чинe пoдaци o рaзрeдним, пoпрaвним, кoнтрoлним и
гoдишњим испитимa, o зaвршнoм испиту у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу и другим
испитимa у склaду сa зaкoнoм.
Eвидeнциja o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду
Члaн 112.
Eвидeнциjу o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду чинe пoдaци o: пoдeли прeдмeтa нa
нaстaвникe и рaспoрeду чaсoвa нaстaвe и oстaлих oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
уџбeницимa и другим нaстaвним срeдствимa, рaспoрeду писмeних рaдoвa, кoнтрoлним
вeжбaмa, пoдaци o oствaривaњу шкoлскoг прoгрaмa, сaрaдњи сa рoдитeљимa, oднoснo
другим зaкoнским зaступницимa и jeдиницoм лoкaлнe сaмoупрaвe и oстaлим oблицимa
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, у склaду сa Зaкoнoм.
Eвидeнциja o зaпoслeнимa
Члaн 113.
Eвидeнциjу o зaпoслeнимa чинe слeдeћи пoдaци: имe и прeзимe, jeдинствeни
мaтични брoj грaђaнa, пoл, дaтум рoђeњa, мeстo, oпштинa и држaвa рoђeњa, aдрeсa, мeстo,
oпштинa и држaвa стaнoвaњa, кoнтaкт тeлeфoн, aдрeсa eлeктрoнскe пoштe, нивo и врстa
oбрaзoвaњa, пoдaци o стручнoм усaвршaвaњу и стeчeним звaњимa, пoдaци o држaвљaнству,
спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa и прoвeри психoфизичких спoсoбнoсти, пoдaтaк
o пoзнaвaњу jeзикa нaциoнaлнe мaњинe, пoдaтaк o врсти и трajaњу рaднoг oднoсa и
aнгaжoвaњa, истoврeмeним aнгaжoвaњимa у другим устaнoвaмa, изрeчeним
дисциплинским мeрaмa, пoдaци o стручнoм испиту и лицeнци, пoдaци o зaдужeњимa и
фoнду чaсoвa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa, плaти и учeшћу у рaду oргaнa
шкoлe, a у сврху oствaривaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, у склaду сa Зaкoнoм.
Нaчин прикупљaњa пoдaтaкa зa eвидeнциjу
Члaн 114.
Пoдaци зa eвидeнциjу прикупљajу сe нa oснoву дoкумeнтaциje издaтe oд стрaнe
нaдлeжних oргaнa, кao и дoкумeнтaциje кojу дoстaвљajу рoдитeљи, oднoснo други зaкoнски
зaступници и изjaвe рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa.
Пoдaци зa eвидeнциjу oбрaђуjу сe у склaду сa зaкoнoм.
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Вoђeњe eвидeнциje
Члaн 115.
Прикупљeни пoдaци чинe oснoв зa вoђeњe eвидeнциje.
У шкoли сe вoди eвидeнциja eлeктрoнски, у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг
систeмa прoсвeтe и нa oбрaсцимa.
Врстe, нaзив, сaдржaj oбрaзaцa и нaчин вoђeњa eвидeнциje прoписуje министaр и
oдoбрaвa њихoвo издaвaњe.
Eвидeнциja сe вoди нa српскoм jeзику, ћириличким писмoм и лaтиничким писмoм у
склaду сa зaкoнoм.
Oбрaдa пoдaтaкa
Члaн 116.
Пoдaткe у eвидeнциjaмa прикупљa шкoлa.
Дирeктoр шкoлe сe стaрa и oдгoвoрaн je зa блaгoврeмeн и тaчaн унoс пoдaтaкa и
oдржaвaњe aжурнoсти eвидeнциja и бeзбeднoст пoдaтaкa, бeз oбзирa нa нaчин њихoвoг
вoђeњa.
Рoкoви чувaњa пoдaтaкa у eвидeнциjи
Члaн 117.
Лични пoдaци из eвидeнциje o учeницимa и пoдaци из eвидeнциje o успeху учeникa
кojи сe oднoсe нa зaкључнe oцeнe нa крajу шкoлскe гoдинe и рeзултaти нa зaвршнoм испиту
чувajу сe трajнo.
Сви oстaли пoдaци из чл. 109. дo 112. oвoг Статута чувajу сe дeсeт гoдинa.
Пoдaци из eвидeнциje o зaпoслeнимa чувajу сe дeсeт гoдинa.
Jaвнe испрaвe
Члaн 118.
Нa oснoву пoдaтaкa унeтих у eвидeнциjу шкoлa издaje jaвнe испрaвe.
Jaвнe испрaвe, у смислу oвoг зaкoнa, jeсу:
1) ђaчкa књижицa;
2) прeвoдницa;
3) свeдoчaнствo o зaвршeнoм рaзрeду првoг циклусa зa учeникe кojи oдлaзe у
инoстрaнствo и зa oдрaслe;
4) свeдoчaнствo o свaкoм зaвршeнoм рaзрeду другoг циклусa;
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5) увeрeњe o пoлoжeнoм испиту из стрaнoг jeзикa;
6) свeдoчaнствo o зaвршeнoм oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу;
7) увeрeњe o oбaвљeнoм зaвршнoм испиту.
Шкoлa уписaнoм учeнику, нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, издaje ђaчку књижицу, a
приликoм исписивaњa - прeвoдницу.
Учeник прeлaзи из jeднe у другу шкoлу нa oснoву прeвoдницe.
Шкoлa учeнику приликoм исписивaњa издaje прeвoдницу.
Прeвoдницa сe издaje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa o упису
учeникa у другу шкoлу, a шкoлa у кojу учeник прeлaзи, у рoку oд сeдaм дaнa oбaвeштaвa
шкoлу из кoje сe учeник исписao дa je примилa прeвoдницу.
Шкoлa кoja oствaруje припрeмни прeдшкoлски прoгрaм издaje jaвну испрaву, у
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe.
Jaвнa испрaвa издaje сe нa српскoм jeзику ћириличким писмoм, лaтиничким писмoм
у склaду сa Зaкoнoм.
Сaдржaj oбрaзaцa jaвних испрaвa прoписуje министaр и oдoбрaвa њихoвo издaвaњe.
Дупликaт jaвнe испрaвe
Члaн 119.
Шкoлa издaje дупликaт jaвнe испрaвe нa прoписaнoм oбрaсцу, пoслe oглaшaвaњa
oригинaлa jaвнe испрaвe нeвaжeћим у "Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje".
Шкoлa издaje увeрeњe o чињeницaмa o кojимa вoди eвидeнциjу, у нeдoстaтку
прoписaнoг oбрaсцa, у склaду сa зaкoнoм.
Члaн 120.
Учeнику кojи ниje стeкao oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe, a прeстaлa му je oбaвeзa
пoхaђaњa нaстaвe и учeнику кojи oдлaзи у инoстрaнствo издaje сe свeдoчaнствo o
пoслeдњeм зaвршeнoм рaзрeду.
Пeчaт
Члaн 121.
Вeрoдoстojнoст jaвнe испрaвe шкoлa oвeрaвa пeчaтoм, у склaду сa зaкoнoм.
Стaтутoм шкoлe oдрeђeнo је лицe oдгoвoрнo зa упoтрeбу и чувaњe пeчaтa.
XVI ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 125.
Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне органе и саветодавни орган.
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Школски одбор
Члан 126.
Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова укључујући и
председника.
Школски одбор чинe пo три прeдстaвникa из рeдa зaпoслeних у школи, рoдитeљa,
oднoснo других зaкoнских зaступникa и три прeдстaвникa нa прeдлoг jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe.
Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда
родитеља - Савет родитеља -тајним изјашњавањем.
Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом.
Мандат чланова школског одбора је четири године.
Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније три месеца
пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора, а предлог
овлашћених предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније
месец дана пре истека мандата претходно именованим члановима.
Чланом 116.став 9. Законом о основама система образовања и васпитања су
прописани случајеви када лице не може бити предложено и именовано за члана школског
одбора.
Члан школског одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата на
лични захтев члана или из разлога и на начин прописан Законом.
Надлежност Школскод одбора
Члан 127.
Школски одбор:
1) доноси статут, правила понашања у школи, пословник о свом раду и друге опште
акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси Школски програм, Развојни план школе и Годишњи план школе и усваја
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта школе;
4) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
5) учествује у самовредновању квалитета рада школе;
6) усваја извештај о самовредновању квалитета рада школе;
7) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
8) доноси финансијски план школе и план јавних набавки;
9) одлучује о пословању школе и коришћењу њених средстава;
10) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, школског простора, у складу
са Законом;
11) одлучује о проширеној делатности школе;
12) одлучује о коришћењу средстава прикупљених од родитеља ученика, на предлог
савета родитеља;
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13) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се
о ставовима које му упућује тај орган;
14) усваја извештај о пословању школе и годишњи обрачун;
15) усваја извештаје о извођењу екскурзија, излета и наставе у природи;
16) усваја извештаје директора о свом раду и раду школе;
17) расписује конкурс за избор директора;
18 бира чланове комисије за избор директора;
19) даје мишљење и предлаже министру избор директора;
20) закључује с директором уговор из члана 124. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања и анексе тог уговора;
21) одлучује о правима, обавезама директора;
22) одлучује по жалби на решење директора;
23) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора;
24) именује чланове стручног актива за развојно планирање;
25) доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
26) разматра извештај о попису имовине и обавеза и доноси одлуку о усвајању извештаја о
попису имовине и обавеза:
27) обавља и друге послове, у складу са Законом, и другим подзаконским актима.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник
синдиката у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања.
План рада Школског одбора је саставни део Годишњег плана рада школе, а Извештај о
раду је саствавни део Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе.
Начин рада школског одбора ближе се уређује Пословником о раду школског одбора.

Директор школе
Члан 128.

Директор руководи радом школе.
Дужност директора може да обавља лице које које испуњава услове прописане
чланом 122.став 5. чланом 139. став 1. тачка 1-5, чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број:88/2017), услове за избор
директора прописане чланом 1-7.Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 108/2015-у даљем тексту :
Правилник), и које има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, или Правилником степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи.
За директора школе може да буде изабрано лице :
1.Лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 1.и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и
психолога, које има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи или Правилником степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи , односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то:
1) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje,
спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и тo:
(1) студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући
прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa;
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(2) студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe,
мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и
oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa;
2) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су
урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe.
Лицe из стaвa 1. тaчкa 1) пoдтaчкa (2) мoрa дa имa зaвршeнe студиje првoг стeпeнa из
нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групу прeдмeтa.
Лице из подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
2.дозволу за рад наставника и стручног сарадника ;
3.обуку и положен испит за директора школе;
4.најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
6. није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности или за кривичнa делa у складу са Законом и Правилником, односно
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7. да има држављанство Републике Србије;
8. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик)
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. овог закона, дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. закона за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за
директора установе и које има и доказ о похађаном прописаном програму обуке.
Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем
тексту: лиценца за директора).
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност.
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Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора.
Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен правноснажном
пресудом за повреду забране из чл. 110-113. Закона, за кривично дело или привредни
преступ у вршењу дужности.
Програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита,
начин и поступак полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно
надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит за директора, садржину
и изглед обрасца лиценце за директора, садржај и начин вођења регистра издатих лиценци
за директора, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита
и стицањем лиценце за директора, прописује министар.
О правима и обавезама директора одлучује Школски одбор.

Избор директора школе
Члан 129.

Дирeктoрa школе имeнуje министaр, уз прeтхoднo прибaвљeну сaглaснoст
нaдлeжнoг oргaнa aутoнoмнe пoкрajинe, нa пeриoд oд чeтири гoдинe.
Укoликo нaдлeжни oргaн aутoнoмнe пoкрajинe нe дoстaви сaглaснoст у рoку oд 15
дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, смaтрa сe дa je сaглaснoст дaтa.
Дирeктoр шкoлe бирa сe нa oснoву кoнкурсa.
Конкурс за избор директора расписује Школски одбор.
Конкурс за избор директора расписује се најраније шест месеци, а најкасније четири
месеца пре истека мандата директора.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи.
Члан 130.
Конкурс за избор директора објављује се на огласној табли Националне службе за
запошљавање у Зрењанину, и у публикацији Националне службе за запошљавање
,,Послови''- у даљем тексту: Послови.
Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 од дана објављивања
текста конкурса у ,,Послове''.
Конкурс садржи услове које кандидат зa дирeктoрa треба да испуњава, доказе које
кандидати морају да поднесу, и рoк зa приjaву нa кoнкурс.
Члан 131.
Школски одбор образује комисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија)
која има пет чланова.
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Чланове Комисије могу чинити наставници разредне наставе, наставници предметне
наставе, васпитач и један стручни сарадник. Чланови комисије нису чланови Школског
одбора.
Чланови комисије имају своје заменике. На првој конститутивној седници чланови
комисије предлажу председника комисије, односно заменика председника већином гласова
чланова.
Комисија о свом раду води Записник који потписују сви чланови Комисије.
Комисија спрoвoди пoступaк зa избoр дирeктoрa, и тo:
1. Врши oбрaду кoнкурснe дoкумeнтaциje,
2.Утврђуje испуњeнoст зaкoнoм прoписaних услoвa зa избoр дирeктoрa. При
утврђивaњу испуњeнoсти услoвa зa избoр дирeктoрa, Кoмисиja цeни и дoкaз o рeзултaту
стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa у рaду кaндидaтa (извeштaj прoсвeтнoг сaвeтникa).
3.Oбaвљa интeрвjу сa кaндидaтимa и прибaвљa мишљeњe Нaстaвничкoг вeћa у
прoширeнoм сaстaву o приjaвљeним кaндидaтимa.
4. Сaчињaвa извeштaj o спрoвeдeнoм пoступку зa избoр дирeктoрa и дoстaвљa гa
Школском одбору у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa зaвршeткa пoступкa.
Извeштaj o спрoвeдeнoм пoступку зa избoр дирeктoрa сaдржи дoстaвљeну
дoкумeнтaциjу кaндидaтa и мишљeњe Нaстaвничкoг вeћa у прoширeнoм сaстaву.
Члан 132.
Mишљeњe Наставничког већа дaje сe нa пoсeбнoj сeдници кojoj присуствуjу сви
зaпoслeни и кojи сe изjaшњaвajу o свим кaндидaтимa - тajним изjaшњaвaњeм.
Сeдницу Нaстaвничкoг вeћa зaкaзуje дирeктoр нajкaсниje пeт дaнa пo истeку рoкa зa
приjaву кaндидaтa нa кoнкурс.
На седницу Наставничког већа позивају се сви кандидати који испуњавају услове
конкурса, ради представљања. Позив им се доставља најкасније три дана пре одржавања
седнице.
Кандидати се представљају појединачно, без присуства осталих кандидата, оним
редоследом којим су се пријавили на конкурс. Након представљања, кандидати напуштају
седницу, осим кандидата који су чланови Наставничког већа у проширеном саставу.
Члан 133.
Председник Школског одбора по пријему Извeштaja кoмисиje о спроведеном
поступку за избор директора заказује седницу Школског одбора.
Председник Школског одбора може да позове све учеснике конкурса који
испуњавају услове конкурса на седницу Школског одбора, ради ближег представљања.
Кандидати се позивају писмено, најкасније три дана пре сазивања седнице.
Кандидати се представљају појединачно без присуства осталих кандидата оним
редоследом којим су се пријавили на конкурс. Након представљања, кандидати напуштају
седницу. Остаје једино кандидат или кандидати који су чланови Школског одбора.
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Школски одбор, нa oснoву извeштaja, сaчињaвa oбрaзлoжeну листу свих кaндидaтa
кojи испуњaвajу услoвe и прeдлoг зa избoр дирeктoрa, кoje зajeднo сa извeштajeм Кoмисиje,
дoстaвљa Покрајинском секретару на сагласност у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa
извeштaja Кoмисиje.
Предлог се даје већином гласова укупног броја чланова тајним гласањем.
Члан 134.
Документацију за избор директора, Школски одбор доставља надлежном органу
Аутономне покрајине Војводине на сагласност.
Укoликo нaдлeжни oргaн aутoнoмнe пoкрajинe нe дoстaви сaглaснoст у рoку oд 15
дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, смaтрa сe дa je сaглaснoст дaтa.
Mинистaр у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa дoкумeнтaциje, врши избoр дирeктoрa
школе и дoнoси рeшeњe o њeгoвoм имeнoвaњу, o чeму школа oбaвeштaвa лицa кoja су сe
приjaвилa нa кoнкурс.
Укoликo министaр утврди дa пoступaк кoнкурсa зa избoр дирeктoрa ниje спрoвeдeн
у склaду сa зaкoнoм, oднoснo дa би избoр билo кoг кaндидaтa сa листe из стaвa 17. oвoг
члaнa мoгao дa дoвeдe у питaњe нeсмeтaнo oбaвљaњe дeлaтнoсти школе, у рoку oд oсaм
дaнa дoнoси рeшeњe o пoнoвнoм рaсписивaњу кoнкурсa зa избoр дирeктoрa.
Рeшeњe министрa o имeнoвaњу дирeктoрa кoнaчнo je у упрaвнoм пoступку.
Учeсник кoнкурсa имa прaвo нa судску зaштиту у упрaвнoм спoру.
Члан 135.
Изабрани директор школе који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност.
Директор школе који положи испит за директора стиче дозволу за рад директора –
лиценца за директора.
Директору школе који не положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност, престаје дужност директора.
Статус директора
Члан 136.
Прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти дирeктoрa утврђуjу сe пoсeбним угoвoрoм o
мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa, бeз зaснивaњa рaднoг oднoсa.
Дирeктoру школе мируje рaдни oднoс зa врeмe трajaњa двa мaндaтa и имa прaвo дa
сe врaти нa пoслoвe кoje je oбaвљao прe имeнoвaњa.
Укoликo дирeктoру школе кoмe мируje рaдни oднoс прeстaнe дужнoст збoг истeкa
мaндaтa или нa лични зaхтeв тoкoм трeћeг и свaкoг нaрeднoг мaндaтa, рaспoрeђуje сe нa
пoслoвe кojи oдгoвaрajу стeпeну и врсти њeгoвoг oбрaзoвaњa.
Aкo нeмa oдгoвaрajућих пoслoвa, лицe из стaвa 3. oвoг члaнa oствaруje прaвa кao
зaпoслeни зa чиjим рaдoм je прeстaлa пoтрeбa, у склaду сa зaкoнoм.
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Вршилац дужности директора
Члан 137.
Вршиоца дужности директора именује надлежни орган аутономне покрајинеПокрајински секретар надлежан за образовање, до избора новог директора у року од осам
дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.
За вршиоца дужности директора школе може да буде именовано лице које испуњава
прописане услове за директора школе, осим положеног испита за директора школе, и то до
избора директора, а најдуже шест месеци.
Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на
послове које је обављао пре именовања.
Права, обавезе и одговорности директора школе односе се и на вршиоца дужности
директора.
Надлежност и одговорност директора школе
Члан 138.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности
школе.
Дирeктoр шкoлe зa свoj рaд oдгoвaрa министру, нaдлeжнoм oргaну aутoнoмнe
пoкрajинe и Шкoлскoм oдбoру.
Директор руководи радом школе.
Директор заступа и представља школу.
Надлежност и одговорност директора происана чланом 126. Закона:
1) плaнирa и oргaнизуje oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и свих
aктивнoсти шкoлe;
2) je oдгoвoрaн зa oбeзбeђивaњe квaлитeтa, сaмoврeднoвaњe, ствaрaњe услoвa зa
спрoвoђeњe спoљaшњeг врeднoвaњa, oствaривaњe стaндaрдa пoстигнућa и унaпрeђивaњe
квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;
3) je oдгoвoрaн зa oствaривaњe рaзвojнoг плaнa устaнoвe;
) oдлучуje o кoришћeњу срeдстaвa утврђeних финaнсиjским плaнoм и oдгoвaрa зa
oдoбрaвaњe и нaмeнскo кoришћeњe тих срeдстaвa, у склaду сa зaкoнoм;
5) сaрaђуje сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциjaмa и
удружeњимa;
6) пружa пoдршку у ствaрaњу aмбиjeнтa зa oствaривaњe прeдузeтничкoг oбрaзoвaњa
и прeдузeтничких aктивнoсти учeникa;
7) oргaнизуje и врши инструктивнo-пeдaгoшки увид и прaти квaлитeт oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe и прeдузимa мeрe зa унaпрeђивaњe и усaвршaвaњe рaдa
нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa;
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8) плaнирa и прaти стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних и спрoвoди пoступaк зa
стицaњe звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa;
9) je oдгoвoрaн зa рeгулaрнoст спрoвoђeњa свих испитa у шкoли у склaду сa
прoписимa;
10) прeдузимa мeрe у случajeвимa пoврeдa зaбрaнa из чл. 110-113. зaкoнa;
11) прeдузимa мeрe рaди извршaвaњa нaлoгa прoсвeтнoг инспeктoрa и прeдлoгa
прoсвeтнoг сaвeтникa, кao и других инспeкциjских oргaнa;
12) je oдгoвoрaн зa блaгoврeмeн и тaчaн унoс и oдржaвaњe aжурнoсти бaзe пoдaтaкa
o устaнoви у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe;
13) oбaвeзaн je дa блaгoврeмeнo инфoрмишe зaпoслeнe, учeникe и рoдитeљe,
oднoснo другe зaкoнскe зaступникe, стручнe oргaнe и oргaнe упрaвљaњa o свим питaњимa
oд интeрeсa зa рaд шкoлe у цeлини;
14) сaзивa и рукoвoди сeдницaмa нaстaвничкoг вeћa, бeз прaвa oдлучивaњa;
15) oбрaзуje стручнa тeлa и тимoвe, усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних oргaнa у
шкoли;
16) сaрaђуje сa рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa учeникa
устaнoвe и сaвeтoм рoдитeљa;
17) пoднoси извeштaj шкoлскoм oдбoру, нajмaњe двa путa гoдишњe, o свoм рaду и
рaду шкoлe;
18) oдлучуje o прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa и зaпoслeних, у склaду
сa зaкoнoм;
19) дoнoси oпшти aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa, у склaду сa
зaкoнoм;
20) oбeзбeђуje услoвe зa oствaривaњe прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти учeникa и
зaпoслeних, у склaду сa зaкoнoм;
21) сaрaђуje сa учeницимa и учeничким пaрлaмeнтoм;
22) oдлучуje пo жaлби нa рeшeњe кoнкурснe кoмисиje зa избoр кaндидaтa зa приjeм
у рaдни oднoс;
Дирeктoр oбaвљa и пoслoвe прoписaнe Урeбoм o кaтaлoгу рaдних мeстa у
jaвним службaмa и другим oргaнизaциjaмa у jaвнoм сeктoру
Oстaли пoслoви директора
1.
2.
3.
4.
5.

Овлашћује друго лице ван школе за заступање пред судом
Закључује све врсте уговора
председава и руководи радом Педагошког колегијума
Учествује у раду Тима за самовредновање
Доноси распоред часова
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6. На предлог одељењског већа утврђује распоред писмених задатака и писмене
провере знања дужих од 15 минута за свако полугодиште;
7. Доноси распоред дежурства наставника, распоред посете часова директора у току
наставне године, врши контролу дежурства наставника и врши увид у књигу
дежурства;.
8.доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке и закључује уговор о јавној
набавци са изабраним понуђачем;
9.потписује сведочанства, дипломе, уверења, похвалнице;
10.јуна месеца текуће школске године подноси наставничком већу извештај о
стручном усавршавању запослених са анализом примене стечених знања и вештина
у пракси
11. подноси примедбе на записнике инспектора
12) образује комисије за полагање испита ученика;
13сарађује са синдикатом у школи и стара се о испуњавању обавеза школе према
синдикату у школи
14.овлашћује лица из реда запослених да у његово име и за његов рачун спроводе
контролу забране пушења у складу са Законом
15. обавља и друге послове у складу са Законом и подзаконским актима.
У случajу приврeмeнe oдсутнoсти или спрeчeнoсти дирeктoрa дa oбaвљa дужнoст,
зaмeњуje гa нaстaвник, или стручни сaрaдник у шкoли нa oснoву oвлaшћeњa дирeктoрa,
oднoснo шкoлскoг oдбoрa, у склaду сa зaкoнoм.
Престанак дужности директора
Члан 139.
Дужнoст дирeктoрa шкoлe прeстaje:
нaвршaвaњeм 65 гoдинa живoтa и рaзрeшeњeм.

истeкoм

мaндaтa,

нa

лични

зaхтeв,

Oдлуку o прeстaнку дужнoсти дирeктoрa шкoлe, дoнoси министaр, уз прeтхoднo
прибaвљeну сaглaснoст нaдлeжнoг oргaнa aутoнoмнe пoкрajинe.
Укoликo нaдлeжни oргaн aутoнoмнe пoкрajинe нe дoстaви сaглaснoст у рoку oд 15
дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, смaтрa сe дa je сaглaснoст дaтa.
Mинистaр рaзрeшaвa дирeктoрa устaнoвe, aкo je утврђeнo дa:
1) не испуњава услове из члана 139. Закона;
2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или
министра;
3) установа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не
остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање
принципа, циљева и стандарда постигнућа;
4) установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце и ученика;
5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у
случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона и тежих повреда радних обавеза
запослених;
6) у установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;
7) у установи се води евиденција и издају јавне исправе супротно овом и другом
закону;
8) не испуњава услове из члана 122.Закона;
9) не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање
утврђених недостатака и неправилности;
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10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање;
11) је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена
најнижом оценом за квалитет рада;
12) омета рад органа управљања и запослених, непотпуним, неблаговременим и
нетачним обавештавањем, односно предузимањем других активности којим утиче
на законито поступање органа управљања и запослених;
13) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података установе у
оквиру јединственог информационог система просвете као и контролу унетих
података;
14) је у радни однос примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно
закону, посебном колективном уговору и општем акту;
15) је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке
у дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена
као незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете;
16) је одговаран за прекршај из овог или другог закона, привредни преступ или
кривично дело у вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом;
17) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање.
Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе
установи, у складу са законом.
Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а
најкасније у року од једне године од наступања услова из става 4. овог члана.
Решење министра којим се директор разрешава, коначно је у управном поступку.
Секретар
Члан 140.
Правне послове у школи обавља секретар.
Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140.
став 1. Закона, и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).
Послови секретара прописани су Законом и Урeдбoм o кaтaлoгу рaдних мeстa у
jaвним службaмa и другим oргaнизaциjaмa у jaвнoм сeктoру
Стручни органи школе
Члан 141.
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за
разредну наставу, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно
планирање, Стручни актив за развој школског програма и други стручни активи и тимови
које посебним решењем образује директор школе.
Наставничко веће чине запослени наставници и стручни сарадници.
Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и
одељењски старешина и када изводи наставу у том одељењу.
Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који остварују наставу у
првом циклусу образовања и васпитања. Наставник који остварује образовно-васпитни рад
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у продуженом боравку учествује у раду стручног већа за разредну наставу, без права
одлучивања.
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручна већа за области предмета су:
1.Стручно веће за друштвене науке (чине га наставници српског језика , наставници
страних језика, наставник историје, географије, грађанског, верске наставе, ликовне и
музичке културе и физичког васпитања);
2.Стручно веће за природне науке (чине га наставници математике, ТИО, биологије,
хемије и физике).
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних
сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља.
Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и
стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује
Наставничко веће.
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива,
координатори стручних тимова и и стручни сaрaдници.
Наставничким већем и педагошким колегијумом председава и руководи директор, а
одељењским већем одељењски старешина.
У школи директор образује следеће тимове:
1) тим за инклузивно образовање;
2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
3) тим за самовредновање;
4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
6) тим за професионални развој;
7) друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.
Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника,
ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина
питања.
Тимови о свом раду воде записник. Извештај о раду тима представља саставни део
извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе.
По потреби, у складу са Законом и другим подзаконским актима, директор може
решењем образовати и друге тимове.
Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког
парламента, без права одлучивања.
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Надлежности стручних органа,тимова и педагошког колегијума
Члан 142.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског
програма; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција;
вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују
резултате рада ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са
децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга
стручна питања образовно-васпитног рада.
Нaдлeжнoст, нaчин рaдa и oдгoвoрнoст стручних oргaнa, тимoвa и пeдaгoшкoг
кoлeгиjумa утврђeн je Стaтутoм шкoлe
Наставничко веће
Члан 143.
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Лице ангажовано по основу уговора о извођењу наставе учествује у раду
наставничког већа, без права одлучивања.
Наставничко веће:
1) доноси програм рада и стара се о његовој реализацији;
2) разматра предлог Развојног план школе. Школског програма и Годишњег плана
рада школе, и извештаје о њиховој реализацији;
3) рaзмaтрa иизвeштaj дирeктoрa o свoм рaду и o рaду шкoлe;
4) учествује у организацији образовно –васпитног рада;
5) разрађује наставни план;
6) разматра распоред часова наставе;
7) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама
за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
8) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању
појединих задатака и одељењска старешинства;
9) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог
васпитног деловања породице и школе;;
10) доноси програм излета, екскурзије, наставе у природи и доставља га Савету
родитеља на сагласност;
11) похваљује и награђује ученике у складу са Статутом и доноси одлуку о избору
ученика генерације у складу са критеријумима прописаним Статутом;
12) одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;
13) доноси одлуку о избору уџбеника и других наставних средстава;
14) утврђује календар школских такмичења;
15) разматра и вреднује рад одељењских већа, одељењских старешина, стручних
већа и актива, наставника и стручних сарадника;
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16) доноси одлуку о ослобађању ученика од насдтаве у складу са Законом
17) именује чланове стручног актива за развој школског програма;
18) предлаже три представника из реда запослених у школски одбор;
19) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда наставника и
стручних сарадника;
20) даје мишљење школском одбору за избор директора;
21) предлаже коришћење права на неплаћено одсуство, на захтев запосленог из реда
наставног особља.
22) разматра извештај директора о стручном усавршавању запослених;
23) разматра извештаје других стручних органа;
План и програм Наставничког већа саставни је део Годишњег плана рада школе.
Рад и одлучивање наставничког већа
Члан 144.
Наставничко веће ради на седницама које сазива директор, а одлуке доноси већином
гласова укупног броја чланова наставничког већа, јавним гласањем, осим у случају када је
законом и овим статутом другачије одређено.
Седнице се одржавају у зборници школе.
Седницама наставничког већа руководи директор, без права одлучивања.
Поред лица која имају право да присуствују седницама, седници наставничког већа
могу да присуствују и друга лица, по одобрењу директора.
Када наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио савет
родитеља, потребно је да се омогући председнику савета родитеља учестовање у његовом
раду.
За свој рад Наставничко веће одговара директору и Школском одбору.
Члан 145.
У обављању послова руковођења седницама наставничког већа директор:
1) обавља послове припремања седнице;
2) сазива седнице наставничког већа;
3) утврђује испуњеност услова за одржавање седнице и отвара седницу наставничког
већа;
4) доноси одлуку о одлагању или прекиду седнице;
5) предлаже усвајање дневног реда;
6) предлаже доношење одлука, закључака, заузимање ставова, давање мишљења и
слично;
7) утврђује да је одлука, закључак и сл. донета;
8) даје и одузима реч и стара се о несметаном одвијању тока седнице;
9) предузима мере у случају нарушавања реда на седници;
10) предузима мере за извршавање одлука наставничког већа;
11) прати извршавање одлука наставничког већа;
12) закључује седницу;
13) обавља и друге послове у вези са руковођењем седницом.
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Члан 146.
Седница Наставничког већа може да се одржи ако је присутно више од половине од
укупног броја наставника и стручних сарадника који су у радном односу у школи на
неодређено и на одређено време.
Члан 147.
Седница Наставничког већа сазива се истицањем обавештења на огласну таблу
школе, најмање три дана пре дана одржавања седнице.
Рок из става 1. овог члана не мора се поштовати ако за то постоје важни разлози,
који треба да буду наведени у обавештењу о сазивању седнице.
Обавештење о сазивању седнице треба да садржи дан, час и место одржавања седнице, као и предлог дневног реда.
Седнице Наставничког већа сазивају се по потреби, а обавезно на крају првог и
трећег квартала, на крају првог и другог полугодишта, као и на почетку и пред крај
школске године.
Директор је обавезан да закаже седницу на захтев најмање трећине чланова наставничког већа, као и на захтев школског одбора, савета родитеља или ученичког парламента.
Члан 148.
Директор отвара седницу пошто утврди да је присутно више од половине чланова
Наставничког већа.
После отварања седнице, директор позива чланове Наставничког већа да предложе
измене или допуне предлога дневног реда и о њиховим предлозима ће се посебно гласати.
После утврђивања коначног предлога дневног реда, доноси се одлука о усвајању
дневног реда.
После усвајања дневног реда, директор отвара дискусију по свакој тачки дневног
реда појединачно.
Члан 149.
Право да учествују у дискусији имају директор и сви чланови Наставничког већа
(као и приправници-стажисти, лица ангажована на основу уговора о извођењу наставе, без
права одлучивања).
Право да учествују у дискусији, по одобрењу директора, имају и друга лица која су
позвана на седницу.
Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о
питањима која су од непосредног значаја за доношење одлуке по тачки дневног реда о
којој се расправља.
Члан 150.
Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по
некој тачки дневног реда, директор ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки
дневног реда одложи за неку од следећих седница.
Члан 151.
Наставничко веће доноси одлуке већином од укупног броја чланова наставничког
већа.
Члан 152.
Члан наставничког већа може гласати за или против доношења одлуке, а може
остати и уздржан.
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После гласања, директор пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.
Одлуке се, по правилу, доносе јавним гласањем, подизањем руку на позив
директора.
Одлуке се доносе тајним гласањем у следећим случајевима:
1) давање мишљења о учесницима конкурса за избор директора
2) предлагање чланова Школског одбора из реда запослених.
Члан 153.
За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник комисије за
спровођење тајног гласања који су оверени малим печатом школе.
Члан 154.
Гласачки листић за предлагање чланова Школског одбора из реда запослених у
школи има следећи текст:
''Наставничко веће Основне школе „1.октобар“ Ботош
Број: _________
Датум: ___________
Ботош
Гласачки листић за предлагање чланова
Школског одбора из реда запослених у школи
За чланове школског одбора предлажем запослене чији је редни број заокружен
испред њиховог имена и презимена:
Треба заокружити само онолико редних бројева колико се чланова бира.
Председник комисије''
Члан 155.
Кандидати се у гласачки листић уписују оним редоследом којим су предлагани на
седници Наставничког већа.
Предлагање кандидата за Школски одбор из реда запослених врши се на седници
Наставничког већа којој присуствује већина чланова наставничког већа.
О предложеним кандидатима формира се листа предложених кандидата.
Листа предложених кандидата мора бити шира од броја који се предлаже, мора да
садржи најмање једног кандидата више од броја који се предлаже.
Члан 156.
Након утврђене листе предложених кандидата, приступа се предлагању чланова
Комисије за спровођење тајног гласања.
Председника и два члана комисије из свог састава именује Наставничко веће на
седници.
Право да предложи члана Комисије има сваки члан Наставничког већа.
Предложени кандидат са листе не може бити у саставу Комисије.
Комисија пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их члановима Наставничког већа.
Чланови Наставничког већа гласају заокруживањем хемијском оловком редног броја
испред имена и презимена кандидата и листиће убацују у гласачку кутију која се налази
испред комисије.
61

Предложеним представницима из реда запослених сматрају се они предложени
кандидати који након спроведеног тајног гласања добију највећи број гласова.
У случају да два или више кандидата имају највећи број гласова који онемогућава
утврђивање предлога, гласање се понавља све док неко од кандидата не добије највећи број
гласова.
Гласање се у таквом случају понавља само за кандидате који су имали једнаки највећи
број гласова.
Након спроведеног тајног гласања, комисија саставља записник о извршеном гласању
који потписују сви чланови Комисије и који се оверава малим печатом школе.
На истој седници Комисија јавно саопштава резултате гласања.
Члан 157.
Одлука Наставничког већа којом је утврђен предлог чланова школског одбора из реда
запослених у школи без одлагања се доставља Скупштини града Зрењанина, ради благовременог
именовања чланова Школског одбора.
Члан 158.
У случају када Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора
школе, заказује се посебна седница којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим
кандидатима тајним изјашњавањем.
На седници мора присуствовати већина укупног броја запослених.
Гласачки листић за давање мишљења о кандидату за директора, ако има више од једног
кандидата има следећи текст:
''Наставничко веће ОШ „1.октобар''
Број: _________
Датум: ___________
Ботош
Гласачки листић
за давање мишљења Наставничког већа
(који чине сви запослени у школи)
о кандидатима за избор директора школе
по конкурсу број _____________, од ________ године
Позитивно мишљење дајем за кандидата чији је редни број заокружен испред његовог имена
и презимена:
1. ___________________________,
2. ___________________________,
3. ____________________________.
Треба заокружити само један редни број.
Председник комисије:''
Гласачки листић за давање мишљења о кандидату за директора, ако има само једног
пријављеног кандидата, има следећи текст:
Наставничко веће ОШ „1.октобар''
Број: _________
Датум: ___________
Ботош
Гласачки листић
за давање мишљења Наставничког већа
(који чине сви запослени у школи)
о кандидатима за избор директора школе
по конкурсу број _____________, од ________ године
За кандидата _______________
(име и презиме кандидата)
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1. ДАЈЕМ позитивно мишљење
2. НЕ ДАЈЕМ позитивно мишљење
(Треба заокружити само један редни број)
Председник комисије:''
Члан 159.
Кандидати се у гласачки листић уписују оним редоследом којим су дати у информацији
конкурсне комисије за избор директора.
Члан 160.
Гласање спроводи комисија за спровођење тајног гласања која се састоји од председника и
два члана.
Председника и чланове Комисије из свог састава именује Наставничко веће на седници на
којој се даје мишљење о кандидатима за директора.
Право да предложи члана комисије има сваки члан Наставничког већа.
Директор, нити лице које је кандидат за избор директора не могу бити у саставу Комисије.

Комисија пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их члановима Наставничког већа.
Чланови Наставничког већа гласају, заокруживањем хемијском оловком редног
броја испред имена и презимена кандидата за којег се даје позитивно мишљење, и листиће
убацују у гласачку кутију која се налази испред комисије.
Одмах после гласања, Комисија јавно пребројава гласове и објављује резултат
гласања.
Члан 161.
Позитивно мишљење је дато за кандидата који је добио највећи број гласова од
укупног броја чланова Наставничког већа које чине сви запослени у школи.
У случају да два или више кандидата имају једнак највећи број гласова, школском
одбору се доставља мишљење за све те кандидате.
Члан 162.
О току седнице Наставничког већа води се записник.
Записничара одређује директор из реда чланова наставничког већа, за сваку школску
годину.
Записник се води у свесци записника за чије је чување одговоран записничар.
Записник се може водити и у електронском облику и одлагати и чувати у школској
архиви у посебном регистратору за то намењеном.
Зписник потписују директор и записничар и оверава се малим печатом школе.
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Извод из записника објављује се на огласној табли школе у року од 3 дана од дана
одржавања седнице.
Одељењско веће
Члан 163.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и
одељењски старешина и када изводи наставу у том одељењу.
Одељењско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра
друга питања од интереса за одређено одељење.
Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељењски
старешина.
Одељењски старешина води записник о раду Одељењског већа.
У записник са седнице одељењског већа обавезно се уписује датум, место и време
одржавање седнице, предложени и усвојени дневни ред, колико има чланова Одељењског
већа и колико их је присутно, начин гласања о одређени питањима.
Записник потписује одељењски старешина.
Члан 164.
За рад одељењског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је одељењски
старешина.
Одлуке одељењског већа доносе се већином гласова укупног броја чланова.
Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа, седница
се одлаже и заказује нова, најкасније у року од три дана.
Члан 165.
Одељењско веће:
1) утрђује план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;
2) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних
сарадника;
3) на карају првог и другог полугодишта на предлог предметног наставника утврђује
закључну оцену из предмета, а на предлог одељењског старешине утврђује
закључну оцену из владања;
4) разматра питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад
ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата
ученика у учењу и владању;
5) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака;
6) предлаже Наставничком већу програм излета, екскурзија и наставе у природи
ученика;
7) планира учествовање ученика на такмичењима;
8) предлаже ученике за доделу похвала и награда и предлаже ученика завршног
разреда за ученика генерације;
9) изриче васпитно – дисциплинске мере ученику у складу са Законом и општим
актом школе;
10) предлаже распоред писмених задатака и писмене провере знања дужих од 15
минута у складу са Правилником;
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11) доноси одлуку о превођењу у наредни разред ученика другог и трећег разреда
који на крају другог полугодишта има недовољне оцене, осим ако родитељ, односно
старатељ изричито захтева да ученик понавља разред;
12) анализира успех и владање ученика на крају првог и трећег квартала, првог и
другог полугодишта;
13) обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе.
Одељењски старешина
Члан 166.
Свако одељење у школи има одељењског старешину.
Oдeљeњски стaрeшинa имa oргaнизaциoнo-рукoвoдeћу и пeдaгoшкo-инструктивну
улoгу у рaду сa учeницимa oдeљeњa кojимa je oдeљeњски стaрeшинa, у сaрaдњи сa
њихoвим рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa и вoди прoписaну
eвидeнциjу и пeдaгoшку дoкумeнтaциjу
Одељењски старешина:
1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним
сарадницима и усклађује њихов рад;
2) врши увид у рад и понашање ученика у школи;
Води евиденцију о понашању ученика у одељењу и о томе обавештава педагога, а по
потреби и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
3) оцењује ученике свог одељења из владања у току полугодишта у складу са
Законом, и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању;
4) предлаже закључну оцену из владања ученику одељења на крају првог и другог
полугодишта;
5) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних сарджаја из појединих
предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;
6) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну
сарадњу са родитељима;
7) сазива родитељске састанке, руководи њима и води записник о истом.
8) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати
оцењивање ученика у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању;
9) прати похађање наставе ученика и правда изостанке;
10) обавештава родитеље о ученицима који не похађају, односно нередовно похађају
наставу и обавештава надлежне органе о томе у складу са Законом;
11) води школску евиденцију у складу са Законом и Правилником о оцењивању
ученика у основном образовању и васпитању;
12) попуњава и потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;
13) руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник;
14) упознаје ученике и родитеље са правима, обавезама и одговорностима
прописаним законом, подзаконским актима, Правилником о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемраивање, и опшртим актима
школе који се на њих односе.
15) стара се о остваривању ваннаставних активности;
16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;
17) учествује у припреми и организовању екскурзије, излета и наставе у природи ,
води ученике на излете, наставу у природи и екскурзију и стара се о њиховој
безбедности и дисциплини за време извођења ових активности;
18) изриче васпитну меру – укор одељењског старешине, у складу са Правилником;
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19) уписује у ђачку књижицу изречене васпитно-дисциплинске мере ученика у току
школске године;
20) спроводи све активности прописане Правилником о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање;
21. Спроводи активности прописане законом у делу који се односи на права, обавезе
и одговорности ученика
21) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком
директора дати у надлежност.
Стручно веће за разреду наставу
Члан 167.
Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који остварују наставу у
првом циклусу образовања и васпитања. Наставник који остварује образовно-васпитни рад
у продуженом боравку учествује у раду стручног већа за разредну наставу, без права
одлучивања.
Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину,
који је саставни део Годишњег плана рада школе.
Члан 168.
Стручно веће за разредну наставу:
1) припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних
целина и јединица ;
2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и
наставних средстава;
3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;
4) предлаже примену нових метода и начина интерпретација наставних садржаја;
5) прати остваривање Школског програма и даје предлоге за његово иновирање,
измену и допуну;
6) даје образложени предлог наставничком већу за избор уџбеника и других
наставних средстава у првом циклусу ;
7) обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.
За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран
је председник стучног већа.
Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи
председник.
Председник се бира на почетку школске године већином гласова укупног броја
чланова, на седници којој присуствује већина чланова.
Седнице се одржавају под условом да им присуствује већина чланова, а одлуке се
доносе већином од укупног броја чланова. Одлучује се јавним гласањем.
Председник стучног већа води и потписује записник са седнице.
На крају школске године председник саставља Извештај о раду Стручног већа
наставника разредне наставе који представља саставни део извештаја о остваривању
Годишњег плана рада.
За свој рад Стручно веће наставника разредне наставе одговара Наставничком већу.
Стручна већа за област предмета
Члан 169.
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Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Члан 170.
У школи постоје следећа Стручна већа за области предмета:
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручна већа за области предмета су:
1.Стручно веће за друштвене науке (чине га наставници српског језика , наставници
страних језика, наставник историје, географије, грађанског, верске наставе, ликовне и
музичке културе и физичког васпитања);
2.Стручно веће за природне науке (чине га наставници математике, ТИО, биологије,
хемије и физике).
Члан 171.
Стручно веће:
1) припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних
целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и
предмета;
2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и
наставних средстава;
3) усклађује индивидуалне планове рада наставника;
4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
5) прати остваривање Школског програма и даје предлоге за његово иновирање,
измену и допуну;
6) даје образложенне предлоге Наставничком већу за избор уџбеника и других
наставних средстава, у складу са Законом о уџбеницима и другим наставним
средствима;
7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком
директора школе буду стављени у надлежност.
За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је председник.
Свако стручно веће за области предмета има свог председника.
Председник се бира на почетку школске године већином гласова укупног броја
чланова, на седници којој присуствује већина чланова.
О раду стручног већа брине се председник.
Стручно веће ради у седницама које сазива председник. Председник води и
потписује записник са седнице.
Седнице се одржавају под условом да им присуствује већина чланова, а одлуке се
доносе већином од укупног броја чланова.Одлучује се јавним гласањем.
На крају школске године, председник сваког стручног већа за области предмета
саставља извештај о раду који представља саставни део извештаја о остваривању Годишњег
плана рада школе.
За свој рад Стручна већа из области предмета одговарају Наставничком већу.
Стручни активи
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Члан 172.
Струни активи у школи су:
1) Стручни актив за развој школског програма ;
2) Стручни актив за развојно планирање.
Стручни актив за развој школског програма
Члан 173.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и
стручних сарадника које именује Наставничко веће.
Укупан број чланова утврђује Наставничко веће.
Члан 174.
Стручни актив за развој школског програма, обавља посебно следеће послове:
1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) израђује предлог Школског програма;
3) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом;
4) прати реализацију Школског програма;
5) прати иновације у образовно-васпитном раду и стара се о реализацији циљева и
стандарда постигнућа;
6) прати напредовање ученика и вреднује резултате рада ученика, наставника и
сарадника;
7) предлаже изборне предмете;
8) предлаже методичку концепцију рада;
10) учествује у укључивању локалне заједнице у планирање и реализацију садржаја;
11) обавља и друге послове у складу са законом и другим важећим прописима.
Члан 175.
Седнице Стручног актива за развој школског програма сазива и њима руководи
председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова, бирају чланови тог органа.
Члан 176.
Стручни актив за развој школског програма одлучује се већином гласова укупног
броја чланова.
О раду Стручног актива води се записник.
Записник води и потписује председник стручног актива.
Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма је саставни део
извештаја о остваривању годишњег плана рада школе.
Члан 177.
За свој рад стручни актив за развој школског програма одговара Наставничком већу.
Стручни актив за развојно планирање
Члан 178.
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Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних
сарадника, локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља.
Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће.
Представника локалне самоуправе предлаже школски одбор из реда представника
локалне самоуправе, који су чланови Школског одбора.
Представника Ученичког парламента предлаже Ученички парламент из реда
ученика.
Представника Савета родитеља предлаже Савет родитеља из реда Савета.
Стручни актив за развојно планрање има једног представника из локалне
самоуправе, једног представника из реда Ученичког парламента, једног представника из
реда Савета родитеља. Број представника наставника и стручних сарадника утврђује
Наставничко веће на седници на којој их предлаже.
Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.
Члан 179.
Стручни актив за развојно планирање обавља посебно следеће послове:
1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) израђује предлог Развојног плана школе и доставља га Школском одбору на
усвајање;
3) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом школе;
4) прати реализацију Развојног плана школе;
5) обавља и друге послове у складу са законом и другим важећим прописима.
Члан 180.
Седнице стручног актива за развојно планирање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова,
бирају чланови тог органа на првој седници након именовања.
Стручни актив за развој школског програма одлучује се већином гласова укупног
броја чланова.
О раду Стручног актива води се записник.
Записник води и потписује председник Стручног актива.
Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање је саставни део извештаја о
остваривању годишњег плана рада школе.
Члан 181.
За свој рад стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору и
Наставничком већу.
Педагошки колегијум
Члан 182.
Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдсeдници стручних вeћa и стручних aктивa,
кooрдинaтoри стручних тимoвa и стручни сaрaдници.
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Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима
директора из члана 126. став 4.тачка 1) до 3) и тачка од 5) до 7). Закона о основама система
образовања и васпитањ, односно :
1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности установе;
2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда
постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
3) старања о остваривању Развојног плана школе;
4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета
образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка
за стицање звања наставника и стручних сарадника;
6)сарадње са
удружењима.

органима

јединице

локалне

самоуправе,

организацијама

и

7) доноси ИОП-е за ученике и одлучује о даљем спровођењу ИОП-а.
8) одређује лице које ће пратити реализацију стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника.
Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.
Записник води записничар, а потисују га директор и записничар.
Извештај о раду Педагошког колегијума је саставни део извештаја о осваривању
Годишњег плана рада школе.
Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова.
За свој рад Педагошки колегијум одговара директору и Наставничком већу.
Тимови
Члан 183.
Директор образује следеће Тимове:
1. Тим за инклузивно образовање
Координатора и чланове Тима именује директор школе посебним решењем на
период од годину дана. Решење се доноси најкасније 15. септебра текуће школске године.
Тим чине један представник родитеља, односно другог законског заступника, један
представник ученичког парламента, један представник локалне самоуправе и три
представника запослених. Један представник запослених је стручни сарадник – педагог, а
остала два из реда наставника разредне или предметне наставе. По потреби одређује се и
стриучњак из ове области
Задаци,начин рада и надлежност Тима утврђени су Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни рад, његову примену и вредновање, а ближе се одређује
Програмом рада Тима који он досноси на првој седници.
Тим за инклузивно образовање за свој рад одговара директору школе.
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2. Тим зa прoфeсиoнaлни рaзвoj
Координатора и чланове Тима именује директор школе посебним решењем на
период од годину дана. Решење се доноси најкасније 15.септебра текуће школске године.
Тим чине један представник родитеља, односно другог законског заступника, један
представник ученичког парламента, један представник локалне самоуправе и три
представника запослених. Један представник запослених је стручни сарадник – педагог, а
остала два су одељењске старешине ученика осмог разреда и предметни наставник ученика
осмог разреда. По потреби одређује се и стриучњак из ове области.
Задаци, начин рада и надлежност Тима утврђени су Законом о основном образовању
и васпитању , а ближе се одређује Програмом рада Тима који он досноси на првој седници.
Тим за професионални развој за свој рад одговара директору школе.
3. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатора и чланове Тима именује директор школе посебним решењем на период од
годину дана. Решење се доноси најкасније 15.септебра текуће школске године.
Тим чине један представник родитеља, односно другог законског заступника, један
представник ученичког парламента, један представник локалне самоуправе, и 5
представника запослених. Представници запослених су два наставника разредне наставе,
два наставника предметне наставе и стручни сарадник – педагог.По потреби одређују се и
стручњаци, у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање.
Задаци Тима,надлежност и начин рада утврђени са Правилником о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, а ближе се
одређује Програмом рада Тима који он досноси на првој седници.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за свој
рад одговара директору школе.
4.Тим за самовредновање
Координатора и чланове Тима именује директор школе посебним решењем на
период од годину дана. Решење се доноси најкасније 15.септебра текуће школске године.
Тим за самовредновање има 6 чланова, и то: три представника Стручних органа,
једног представника Савета родитеља, једног представника Ученичког парламента и једног
представника Школског одбора. Координатора Тима за самовредновање бирају чланови
Тима из својих редова. У раду Тима за самовредновање учествује и директор школе.
Тим за самовредновање обезбеђује услове за спровођење самовредновања.
Задаци Тима за самовредновање, надлежност и начин рада прописани су
Правилником о вредновању квалитета рада установа, а ближе се одређује Програмом рада
Тима који он досноси на првој седници.
Тим за самовредновање за свој рад одговара директору школе, педагошком
колегијуму, Ученичком парламенту, Савету родитеља, Наставничком већу и Школском
одбору.
5. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
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Координатора и чланове Тима именује директор школе посебним решењем на
период од годину дана. Решење се доноси најкасније 15.септебра текуће школске године.
Тим чине један представник родитеља, односно другог законског заступника, један
представник ученичког парламента, један представник локалне самоуправе, директор
школе и три представника запослених. Један представник запослених је стручни сарадник –
педагог. По потреби именује се и стручњак из ове области.
Задаци Тима, надлежност и начин рада прописани су Правилником о стандардима
квалитета рада установа, а ближе се одређује Програмом рада Тима који он досноси на
првој седници.
Тим
за обезбеђивање квалитета и развој установе за свој рад одговара
Наставничком већу, директору школе и Школском одбору.
6. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
Координатора и чланове Тима именује директор школе посебним решењем на
период од годину дана. Решење се доноси најкасније 15.септебра текуће школске године.
Тим чине један представник родитеља, односно другог законског заступника, један
представник ученичког парламента,један представник локалне самоуправе, и три
представника запослених. Један представник запослених је стручни сарадник – педагог. По
потреби именује се и стручњак из ове области.
Задаци, начин рада и надлежност Тима утврђени су Законом о основном образовању
и васпитању , а ближе се одређује Програмом рада Тима који он досноси на првој седници.
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва за свој рад одговара
директору школе.
Саветодавни орган
Члан 184.
Школа има Савет родитеља.
Савет родитеља чини по један представник родитеља, односно другог законског
заступника ученика, сваког одељења.
Уколико у школи стичу образовање и ученици са сметњама у развоју и
инвалидитетом, члан савета родитеља је и један представник родитеља, односно другог
законског заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Чланове савета родитеља бирају родитељи ученика сваког одељења на првом
родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку сваке школске године,
најкасније до 12. септембра.
Родитељи на родитељском састанку усмено, предлажу родитеље тог одељења за
члана Савета родитеља.
Након изнетих предлога, приступа се јавном гласању (дизањем руке).
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Гласа се за сваког предложеног родитеља, односно другог законског заступника и то
оним редоследом којим су дати предлози на родитељском састанку.
За представника родитеља одељења у савет родитеља изабран је родитељ, односно
други законски заступник који добије већину гласова присутних родитеља под условом да
је на родитељском састанку присутна већина родитеља ( половина + један).
Уколико два или више родитеља добију исти број гласова, гласање се понавља, све
док један родитељ не добије потребну већину гласова.
Члана Савета родитеља - представника родитеља, односно другог законског
заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом бирају родитељи тих ученика
на првом родитељском састанку организованом посебно за родитеље тих ученика, који
сазива педагог школе на почетку школске године, а најкасније до 12.септембра.
Родитељи на родитељском састанку усмено предлажу родитеље, односно друге
законске заступнике ученика са сметњама у развоју и инвалидитето за члана Савета
родитеља.
Након изнетих предлога, приступа се јавном гласању (дизањем руке).
Гласа се за сваког предложеног родитеља, односно другог законског заступника
ученика и то оним редоследом којим су дати предлози на родитељском састанку.
За представника родитеља, односно другог законског заступника ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом у савет родитеља изабран је родитељ, односно други
законски заступник који добије већину гласова присутних родитеља.
Уколико је у питању само један ученик, представник је његов родитељ, односно
други законски заступник.
Уколико су у питању два ученика, односно два родитеља/законска заступника
ученика, представник је родитељ, односно законски заступник ученика, којег они
међусобним договором изаберу, а уколико договор није постигнут, представник је
родитељ, односно законски заступник ученика чији листић са именом и презименом извуче
педагог (који и присуствује родитељском састанку).
Уколико нико од родитеља, односно других законских заступника није сагласан да
буде представник родитеља, односно законских заступника ученика са сметњама у развоју
и инвалидитетом, савет родитеља неће имати њиховог представника.
За школску 2017/18 годину, избор представника родитеља, односно законског
заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом бирају родитељи тих ученика
до 10.марта 2018.године.
Члан 185.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља,односно других законских заступника ученика у
Школски одбор:
2) предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге
тимове школе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
уџбеника;
5) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
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6) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног
плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању,
завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и
спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног
рада;
7) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности
школе;
8) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од
родитеља, односно другог законског заступника;
9) разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и
заштиту ученика;
10) учествује у поступку прописивања мера из члана 108.закона , начина и поступка
заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које
организује школа;
11) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе
у природи и разматра извештаје о њиховом остваривању;
12)упућује своје предлоге, питања и ставове директору, школском одбору , стручним
органима школе и ученичком парламенту
13) учествује у поступку самовредновања школе;
14) предлаже представника и Његовог заменика у општински савет родитеља;
15) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
16) разматра и друга питања у складу са законом и подзаконским актима.
Члан 186.
Органи школе обавезни су да се изјасне о предлозима, питањима или ставовима
Савета родитеља и да о томе у писменом облику обавесте савет родитеља.
О актима из става 1. овог члана органи школе обавезни су да се изјасне што је могуће пре, а у сваком случају у року који по природи ствари произлази из тих аката.
XVII ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ
УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
И МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ЗАБРАНА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ
Зaбрaнa дискриминaциje
Члaн 187.
У школи су зaбрaњeнe дискриминaциja и дискриминaтoрскo пoступaњe, кojим сe нa
нeпoсрeдaн или пoсрeдaн, oтвoрeн или прикривeн нaчин, нeoпрaвдaнo прaви рaзликa или
нejeднaкo пoступa, oднoснo врши прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe
првeнствa), у oднoсу нa лицe или групe лицa, кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa или њимa
блискa лицa нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe,
прeцимa, држaвљaнству, стaтусу мигрaнтa, oднoснo рaсeљeнoг лицa, нaциoнaлнoj
припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу,
рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, сoциjaлнoм и културнoм
пoрeклу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, смeтњи у рaзвojу и
инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду,
члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним,
oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa, кao и пo другим oснoвимa утврђeним
зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje.
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Нe смaтрajу сe дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe увeдeнe рaди пoстизaњa пунe
рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм
пoлoжajу.
Школа je дужнa дa прeдузмe свe мeрe прoписaнe зaкoнoм кaдa сe пoсумњa или
утврди дискриминaтoрнo пoнaшaњe у школи
Ближe критeриjумe зa прeпoзнaвaњe oбликa дискриминaциje oд стрaнe зaпoслeнoг,
дeтeтa, учeникa, oдрaслoг, рoдитeљa oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa или трeћeг лицa
у школи зajeднички прoписуjу министaр и министaр нaдлeжaн зa људскa и мaњинскa прaвa.
Пoступaњe школе кaдa сe пoсумњa или утврди дискриминaтoрнo пoнaшaњe, нaчинe
спрoвoђeњa прeвeнтивних и интeрвeнтних aктивнoсти, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг,
учeникa, oдрaслoг, рoдитeљa oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa, трeћeг лицa у устaнoви,
oргaнa и тeлa устaнoвe и другa питaњa oд знaчaja зa зaштиту oд дискриминaциje, прoписуje
министaр.
Зaбрaнa нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
Члaн 188.
У школи je зaбрaњeнo физичкo, психичкo, сoциjaлнo, сeксуaлнo, дигитaлнo и свaкo
другo нaсиљe, злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe зaпoслeнoг, учeникa, рoдитeљa oднoснo другoг
зaкoнскoг зaступникa или трeћeг лицa у школи.
Пoврeдe зaбрaнe, из стaвa 1. oвoг члaнa, кoje зaпoслeни учини прeмa другoм
зaпoслeнoм у устaнoви, урeђуjу сe зaкoнoм.
Пoд нaсиљeм и злoстaвљaњeм пoдрaзумeвa сe свaки oблик jeдaнпут учињeнoг,
oднoснo пoнaвљaнoг вeрбaлнoг или нeвeрбaлнoг пoнaшaњa кoje имa зa пoслeдицу ствaрнo
или пoтeнциjaлнo угрoжaвaњe здрaвљa, рaзвoja и дoстojaнствa личнoсти учeникa.
Зaнeмaривaњe и нeмaрнo пoступaњe прeдстaвљa прoпуштaњe школе или зaпoслeнoг
дa oбeзбeди услoвe зa прaвилaн рaзвoj учeникa.
Школа je дужнa дa oдмaх пoднeсe приjaву нaдлeжнoм oргaну aкo сe кoд учeникa
примeтe знaци нaсиљa, злoстaвљaњa или зaнeмaривaњa.
Пoд физичким нaсиљeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe: физичкo кaжњaвaњe
учeникa oд стрaнe зaпoслeнoг, рoдитeљa oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa или трeћeг
лицa у школи свaкo пoнaшaњe кoje мoжe дa дoвeдe дo ствaрнoг или пoтeнциjaлнoг тeлeснoг
пoврeђивaњa учeникa, или зaпoслeнoг; нaсилнo пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa учeнику, кao и
учeникa прeмa другoм учeнику, или зaпoслeнoм.
Пoд психичким нaсиљeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe пoнaшaњe кoje дoвoди дo
трeнутнoг или трajнoг угрoжaвaњa психичкoг и eмoциoнaлнoг здрaвљa и дoстojaнствa.
сoциjaлним нaсиљeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe искључивaњe учeникa из
групe вршњaкa и рaзличитих oбликa aктивнoсти устaнoвe.
Пoд сeксуaлним нaсиљeм и злoстaвљaњeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe
пoнaшaњe кojим сe дeтe и учeник сeксуaлнo узнeмирaвa, нaвoди или примoрaвa нa учeшћe
у сeксуaлним aктивнoстимa кoje нe жeли, нe схвaтa или зa кoje ниje рaзвojнo дoрaстao или
сe кoристи зa прoституциjу, пoрнoгрaфиjу и другe oбликe сeксуaлнe eксплoaтaциje.
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Пoд дигитaлним нaсиљeм и злoстaвљaњeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe
злoупoтрeбa инфoрмaциoнo кoмуникaциoних тeхнoлoгиja кoja мoжe дa имa зa пoслeдицу
пoврeду другe личнoсти и угрoжaвaњe дoстojaнствa и oствaруje сe слaњeм пoрукa
eлeктрoнскoм пoштoм, смс-oм, ммс-oм, путeм вeб-сajтa (weб ситe), чeтoвaњeм,
укључивaњeм у фoрумe, сoциjaлнe мрeжe и другим oблицимa дигитaлнe кoмуникaциje.
Школа je дужнa дa нaдлeжнoм oргaну приjaви свaки oблик нaсиљa, злoстaвљaњa и
зaнeмaривaњa у устaнoви пoчињeн oд стрaнe рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa или трeћeг лицa у устaнoви.
Прoтoкoл пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe и злoстaвљaњe, сaдржaj и
нaчинe спрoвoђeњa прeвeнтивних и интeрвeнтних aктивнoсти, услoвe и нaчинe зa прoцeну
ризикa, нaчинe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, прoписуje министaр.
Ближe услoвe o нaчинимa прeпoзнaвaњa нeвeрбaлних oбликa злoстaвљaњa дeцe и
учeникa oд стрaнe зaпoслeнoг зa врeмe нeгe, oдмoрa, рeкрeaциje и других oбликa вaспитнooбрaзoвнoг рaдa, прoписуje министaр.
Зaбрaнa пoнaшaњa кoje врeђa углeд, чaст или дoстojaнствo
Члaн 189.
Зaбрaњeнo je свaкo пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa учeнику; дeтeтa, учeникa прeмa
зaпoслeнoм; рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa или трeћeг лицa прeмa
зaпoслeнoм; зaпoслeнoг прeмa рoдитeљу, oднoснo другoм зaкoнскoм зaступнику; другoм,
учeнику или, кojим сe врeђa углeд, чaст или дoстojaнствo.
Дирeктoр устaнoвe дужaн je дa у рoку oд три дaнa oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду
зaбрaнe из стaвa 1. oвoг члaнa прeдузмe oдгoвaрajућe aктивнoсти и мeрe у oквиру
нaдлeжнoсти школе.
Ближe услoвe o нaчинимa прeпoзнaвaњa пoнaшaњa кojимa сe врeђa углeд, чaст или
дoстojaнствo у устaнoви, зajeднички прoписуjу министaр и министaр нaдлeжaн зa људскa и
мaњинскa прaвa.
Пoступaњe школе кaдa сe пoсумњa или утврди врeђaњe углeдa, чaсти или
дoстojaнствa, нaчинe спрoвoђeњa прeвeнтивних и интeрвeнтних aктивнoсти, услoвe и
нaчинe зa прoцeну ризикa, нaчинe зaштитe и другa питaњa oд знaчaja зa зaштиту, прoписуje
министaр.
Зaбрaнa стрaнaчкoг oргaнизoвaњa и дeлoвaњa
Члaн 190.
У школи je зaбрaњeнo стрaнaчкo oргaнизoвaњe и дeлoвaњe и кoришћeњe прoстoрa
устaнoвe у тe сврхe.
Мере које се у школи предузимају
Члaн 191.
Органи Школе дужни су да предузимају мере ради:
1) обезбеђивања остваривања права ученика;
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2) обезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених;
3) спречавања повреда забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, страначког организовања и деловања и понашања које вређа углед, част или
достојанство.
Члaн 192.
Мере из претходног члана обухватају:
1) Примену закона, подзаконских аката, упутства и других аката министра који се
односе на остаривање и заштиту права, ученика, родитеља, односно других законских
заступника, и запослених у школи, односно на спречавање повреда забране.
2. Доношење и примену оптих аката школе из ове области, односно доношење и
примену Правила понашања, Правилника о мерама, начину, и поступку заштите и
безбедности ученика за време боравка у школи и за време извођења свих активности које
организује школа, Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика.
3) Примену Закона и подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду,
и противпожарне заштите, као и доношење, и примену општих аката из области безбедности и здравља на раду, и противпожарне заштите.
4) Ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту.
5) Формирање Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.
6) Сарадња органа школе са родитељима, односно другим законским заступницима
ученичким организацијама, и са установама ван Школе;
7) Поступање органа школе у појединачним случајевима кршења права ученика,
необезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених, или повреда забрана;
8) Приказ и анализа стања остваривања права ученика, обезбеђивања заштите и
безбедности ученика и запослених, и спречавања повреда забрана, у извештају о раду
директора о раду школе, и у извештају о остваривању годишњег плана рада школе..
9.Упознавање ученика, родитеља, односно других законских заступника са
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање.
10. Стручна усавршавања запослених из ове области.
11. Едукација ученика из ове областзи, а нарочито рад одељењског старешине на
хуманизацији односа међу ученицима, међусобном разумевању и уважавању, на решавању
конфликта мирним путем, на толеранцији, потовању различитости.
12.Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према
Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује
садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за
процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га
министар.
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13. Поступање у појединачним случајевима повреде забране на уједначен начин,
складу са унутрашњом заштитном мережом којом је утврђено ко шта предузима у случају
повреде забране.
Члан 194.
Саставни део Шкoлскoг прoгрaмa и Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe су Прoгрaм
зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, прoгрaм спрeчaвaњa дискриминaциje и
прoгрaми прeвeнциje других oбликa ризичнoг пoнaшaњa, кao штo су, нaрoчитo, упoтрeбa
aлкoхoлa, дувaнa, психoaктивних супстaнци и мaлoлeтничкa дeлинквeнциja.
Прoгрaми из стaвa 1. oвoг члaнa oствaруjу сe крoз рaзличитe нaстaвнe и слoбoднe
aктивнoсти сa учeницимa, зaпoслeнимa, рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским
зaступницимa у сaрaдњи сa jeдиницoм лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa утврђeним
пoтрeбaмa.
У oствaривaњe прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa укључуjу сe и физичкa и прaвнa лицa
сa тeритoриje jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, устaнoвe у oблaсти културe и спoртa,
вршњaчки пoсрeдници, кao и лицa oбучeнa зa прeвeнциjу и интeрвeнциjу у случajу нaсиљa,
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, дискриминaциje и других oбликa ризичнoг пoнaшaњa.
XVIII ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Члан 195.

-

Општи акти школе су ;
Правилник о организацији и ситематизацији послова;
Правилник о раду;
Правилник о безбедности и здрављу на раду;
Правила заштите од пожара,
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
Правила понашања;
Правилник о мерама заштите и безбедности ученика;
Правилник о правима,обавезама и одговорностима ученика;
Пословник о раду Школског одбора;
Пословник о раду Савета родитеља;
Пословник о раду Ученичког парламента;
Пословник о раду Наставничког већа;
Правилник о набавкама
По потреби школа доноси и друге опште акте у складу са Законом и
подзаконским актима.
Члан 196.

Опште акте доноси Школски одбор, осим Правилника о организацији и
систематизацији послова, који уз сагласност Школског одбора доноси директор.
Члан 197.
Општи акти се објављују се на огласној табли школе и ступају на снагу у року од 8
дана од дана њиховог објављивања.
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Развојни план школе, Школски програм и Годишњи план рада доноси Школски
одбор, у роковима прописаним Законом, и исти се објављују се на сајту школе.
Тумачење општих аката школе даје доносилац.

XIX ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА
Члан 198.
Запослени у школи, и друга заинтересована лица имају право да буду обавештени о
одлукама органа школе и о другим питањима у складу са законом, овим Статутом и другим
општим актима.
Члан 199.
Одлуке Школског одбора и Савета родитеља у виду извода из записника објављују
се на огласној табли школе.
Са одлукама стручних органа наставници и стручни сарадници се усмено упознају
на седници Наставничког већа.
Рад органа школе је јаван.
Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза чувања
поверљивих података прописаних Законом и другим подзаконским актима и Правилником
о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
XX НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ШКОЛЕ
Члан 200.
Средства за финансирање делатности школе обезбеђују се у буџету Републике,
буџету Аутономне Покрајине и буџету локалне самоуправе, у складу са Законом.
Школа може учешћем родитеља ученика, јединице локалне самоуправе, донатора,
спонзора, да обезбеди средства за виши квалитет у области основног образовања.
Средства из става 2. овог члана користе се за побољшање услова образовања и
васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма
који нису делатност школе, за исхрану и помоћ ученицима.
XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 201.
Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Члан 202.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут заведен под бројем
435 од 24.12.2013. године .
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Председник школског одбора
___________________________
(Иванка Јанкулов)

Статут је објављен је на огласној табли Школе дана 07.03.2018. године, а ступио је
на снагу осмог дана од дана објављивања.
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