На основу члана 119. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17,27/18-др.закони и 10/19 ), Школски одбор школе „Жика
Поповић“Владимирци, у Владимирцима, на седници, одржаној 15.04.2019. године, донео је:
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута
Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци
Члан 1.
У Статуту Основне школе“Жика Поповић“ Владимирци број 336/1 од 28.02.2019. године,436/1
од 22.03.2019.године у члану 32. тачка 14)мења се и гласи:
Школски одбор учествује у самовредновању
После тачке 14)додају се тачке 15),16), 17/,18), 19) и 20) и гласе:
15) доноси Одлуку о статусној промени установе, уз сагласност оснивача.
16) доноси Одлуку о промени назива или седишта јавне установе уз сагласност Министарства.
17)даје овлашћења наставнику,васпитачу или стручном сараднику да замењује директора у
случају његове привремене одсутности и спречености
18)именује чланове стручног актива за развојно планирање
19)ако више установа на територији јединице локалне самоуправе организује заједничку
стручну службу,иста се оснива у складу са одлуком школског одбора и сагласност
Министарства
20) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим статутом.
Члан 2.
Члан 40.тачка 23.мења се и гласи:
Даје овлашћење да га замењује наставник или стручни сарадник у случају његове привремене
одсутности или спречености;
После тачке 23)додају се тачке 24),25),26),27),28),29),30),31),32),33),34),35),36),37),38),39) и 40)
гласе:
24) подноси извештај о самовредновању квалитета рада установе васпитно-образовном,
наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља, ученичком парламенту и органу
управљања, као и надлежној школској управи;
25)за спровођење праксе студената, директор решењем одређује координатора студентске
праксе, у складу са чланом 52. Закона;
26) поступање директора у случају када ученик, родитељ, односно други законски заступник
детета и ученика поднесе писмену пријаву у случају повреде права детета и ученика или
непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом
установе;
27) надлежност директора у поступку приговора на оцењивање, оцену и испит, у складу са
чланом 82. Закона;
28) активности директора у васпитно-дисциплински поступку, како а уређује члан 85. Закона о
основама система образовања и васпитања;
29)Директор изриче васпитно-дисциплинску меру укор директора за тежу повреду обавеза
ученика или за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона.
30)Директор може да обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу
са решењем министра;
31)доноси решење о распоређивању на послове помоћника директора наставника и стручног
сарадника који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно
радну годину.
32) утврђује статус наставнику, васпитачу и стручном сараднику сваке школске године у погледу
рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања,

годишњег плана рада и поделе часова за извођење обавезних предмета и изборних програма
и активности, у складу са планом и програмом наставе и учења;
33)док траје суспензија лиценце, на основу члана 149. Закона, наставник и васпитач присуствује
настави, односно активностима других наставника и васпитача које му одређује директор, а
стручни сарадник раду стручног сарадника у другој установи коју одреди директор;
34)доноси одлуку о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време.
35)именује конкурсну комисију за спровођење конкурса за пријем у радни однос
36) може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита, за највише 30% од
пуног радног времена са лицем запосленим у другој установи или код другог послодавца, у
случајевима и под условима прописаним за лица из члана 155. став 3. Закона;
37)директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру у
дисциплинском поступку против запосленог и др.
38) покреће дисциплински поступак када је штрајк у питању, у складу са одредбама Закона о
основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон,
10/19), ако наставници, односно стручни сарадници школе учествују у штрајку не обезбеђујући
минимум процеса рада,
39)Директор школе је за време штрајка организованог противно одредби Закона о основном
образовању и васпитању, дужан да обезбеди остваривање наставе и обављање испита док
траје штрајк
40)обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим статутом.
Члан 3.
Члан 65.тачка 12)мења се и гласи:
Учестује у поступку самовредновања
После тачке 12) додаје се тачка 13) и гласи:
13) разматра и друга питања утврђена овим статутом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
У Владимирцима
Број: 555/1
15.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
__________________________________
Душан Илић

Оваа Одлука објављена је на огласној табли Школе дана 15.04.2019.године

