РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа “1.300 каплара”
Број: 800-2/11
28.11.2011. године
Београд
На основу чл. 41., 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС " бр. 72/09 и 52/11), у складу са чланом 53. став 2. овог
закона, Школски одбор Основне школе “1.300 каплара”, на седници одржаној дана
28.11.2011. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“1.300 КАПЛАРА” У БЕОГРАДУ
бр. 96/10 од 23.02.2010. године (одлука-552/10)

Члан 1.
У члану 66. став 1. тачка 23) Статута брише се.
Досадашње тачке 24) до 31) постају тачке 23) до 30)
Члан 2.
У члану 116. став 1. тачка 1. Статута број: “35” замењује се бројем “25”
Члан 3.
Члан 119. Статута мења се и гласи:
“Васпитно дисциплински поступак покреће директор најкасније у
року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене
повреде забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и
васпитања.”
Члан 4.
Члан 120. Статута мења се и гласи:
“За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45.
овог закона школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком
мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.
У васпитно дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља,
односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити
саслушани и могу дати писмену изјаву.
Васпитно дисциплински поступак окончава се решењем. Пре
доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за
доношење решења.”
Члан 5.
Члан 123. Статута мења се и гласи:
“За учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система
образовања и васпитања изричу се васпитно-дисциплинска мера:
1. укор директора,
2. укор наставничког већа,

3. премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на
основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно
старатеља и школе у коју прелази
Васпитно-дисциплинска мера за учињене повреде забране не може се изрећи
ако претходно није спроведен васпитно-дисциплински поступак и утврђена
одговорност ученика.”
Члан 6.
У члану 127. став 1. Статута после речи: “за тежу повреду обавезе
ученика” додају се речи “и повреду забране”
У ставу 3. после речи: “за тежу повреду обавезе ученика” додају се речи
“и повреду забране”
Члан 7.
Члан 128. Статута мења се и гласи:
“Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог
одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу
сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем
његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и
изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.
Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању
ученика.”
Члан 8.
У члану 142. став 2. Статута брише се.
Став 5. мења се и гласи: “У поступку одлучивања о избору наставника и
сручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну проверу психофизичких способности у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за
рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере директор прибавља мишљење школског
одбора.”
Став 6. мења се и гласи: “Директор школе доноси одлуку о избору
кандидата у року од осам дана од дана добијања мишљења школског
одбора.”
Досадашњи ставови 3. до 9. постају ставови 2. до 8.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли школе.
Заменик председника школског одбора
М.П.

____________________
Душко Новаковић

Одлука је објављена на огласној табли Школе дана 29.11.2011. године.
Секретар Школе:_____________________

