На основу члана 109. став 3. и члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” , бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и
члана 49 став 1. тачка 1. Статута ОШ „1300 каплара” (бр. 90/18), Школски одбор, на
седници одржаној дана 06.11.2018. године, донео је

Одлуку о изменама
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика
ОШ „1300 каплара”
Члан 1.
У Правилима понашања ученика, запослених и родитељима ученика ОШ „1300 каплара”
(броj 1152/14) у члану 10. став 1. тачка 1), бројеви „3. и 4. ”замењују се бројевима „7. и 8. ”
У ставу 1. тачка 9) мења се и гласи: „јавност и образложење оцене и подношење
приговора на оцену и испит.”
Ставови 3-5. мењају се и гласе:
„Ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика може да поднесе писмену
приjаву директору школе у случаjу повреде права из става 1. овог члана или
непримереног понашања запослених према ученику, у складу са општим актом школе, у
року од осам дана од дана сазнања о повреди права.
Запослени у школи дужан jе да одмах по сазнању, а наjкасниjе наредног радног дана,
поднесе писмену приjаву директору да jе учињена повреда права ученика.
Директор jе дужан да приjаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултациjу са
учеником и родитељем, односно другим законским заступником ученика, као и
запосленим одлучи и предузме одговараjуће мере, у року од осам дана од дана приjема
приjаве.”
Члан 2.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Ученик, родитељ односно други законски заступник ученика, има право да поднесе
приjаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена законом, у
случаjу:
1) доношења или недоношења одлуке органа школе по поднетоj приjави, приговору или
жалби;
2) ако jе 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;
Приjаву 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 своjих права.
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Ако оцени да jе приjава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у року од осам
дана од дана приjема приjаве упозорити школу на уочене неправилности и одредити jоj
рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.
Ако школа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство ће предузети
одговараjуће мере, у складу са законом.”
Члан 3.
У члану 19. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Родитељ, односно други законски заступник ученика дужан је да у правда изостанке
ученика, најкасније у року од осам дана од дана спречености ученика да присуствује
настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.
O захтеву ученика да изостане са наставе два наставна дана, у току једног полугодишта,
одлучује одељењски старешина одмах по постављању тог захтева. O захтеву ученика да
изостане са наставе преко два наставна дана, у току једног полугодишта, одлучује
директор одмах по постављању тог захтева. Ако је пре доношења одлуке потребно да се
провере неке чињенице, одлука ће се донети што је могуће пре, али тек након провере.”
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Ученик може бити привремено или за одређену школску годину ослобођен од практичног
дела наставе физичког и здравственог васпитања у целини или делимично.
Директор доноси одлуку о ослобађању ученика од практичног дела наставе физичког и
здравственог васпитања на основу предлога изабраног лекара.
Ученик коjи jе ослобођен практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања
оцењуjе се на основу теориjских знања, у складу са програмом предмета.
Изузетно, ученик може да буде ослобођен наставе страног jезика за одређену школску
годину и одређени разред на основу одговараjућег уверења о положеном испиту из
страног jезика издатом од стране школе, у складу са законом.”
Члан 5.
У члану 24. став 5. мења се и гласи:
„За теже повреде обавезе ученика и за повреде забране школа води васпитнодисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског
заступника ученика. Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде закључком
покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а
најкасније наредног радног дана обвештава родитеља, односно другог законског
заступника. Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног
поступка.”
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Члан 6.
У члану 36. алинеја 11. речи: „до 3 дана” замењују се речима: „до два наставна дана у
току једног полугодишта”.
Алинеја 43. брише се.
У алинеји 45 речи: „односно жалби” бришу се.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања на огласној табли школе.

Председник школског одбора

____________________________
Горан Киковић
Број: 1147-2/18
Датум: 06.11.2018.
Одлука о изменама Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика
ОШ „1300 каплара” објављена je на огласној табли школе дана 07.11.2018. године.
Секретар школе:
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