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          На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Школски одбор Основне 
школе        
„22. август” Буковац, је на седници одржаној дана __.__.2013. године, донео:  
 
Одлуку о измени и допуни: 
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август 2013. године -  Измена и Допуна Статута школе: 
 
Члан 18. Статута школе мења се и гласи: „Школски програм је документ на 
основу којег се остварује развојни план  и укупан образовно – васпитни рад у 
школи. 
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни 
сарадник планира и реализује свој рад. 
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програама у складу са 
Законом. 
Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актима школе. 
Школски програм садржи:  

1. циљеве школског програма; 
2. наставни план основног образовања и васпитања; 
3. програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и 

поступцима за њихово остваривање; 
4. програм допунске и додатне наставе; 
5. програм културних активности школе; 
6. програм школског спорта и спортских активности; 
7. програм заштите од насиља, злоставвљања и занемаривања и програм 

превенције других облика ризичног понашања; 
8. програм слободних активности ученика; 
9. програм професионалне оријентације; 
10. програм здравствене заштите; 
11. програм социјалне заштите; 
12. програм заштите животне средине; 
13.  програм сарадње са локалном самоуправом; 
14. програм сарадње са породицом; 
15. програм пзлета, екскурзија и наставе у природи; 
16. програм рада школске библиотеке; 
17. пачин остваривања других области развојног плана школе који утичу на 

образовно – васпитни рад. 
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по  
индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма. 
Програм факултативног  предмета је део школског програма. 
Програм безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке активности 
школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе, усмерене на 
развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 
 
Члан  20. Статута  мења се и гласи: „Развојни план” 
Школа доноси развојни план у складу са Законом, школа има развојни план.  
Развојни план школе садржи и: 

1) мере унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе 
резултата ученика на завршном испиту; 

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 
разумних прилагођавања  и  квалитета образовањаи васпитања за децу и  
ученике којима је потребна додатана подршка; 
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3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 
наставницима и родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања 

којипревазилазе садржај појединих наставних предмета; 
6) план припреме за завршни испит; 
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 
10) план напредовања и стицања знања наставника и стручних сарадника; 
11) план укључивања родитеља, односно стратељ у рад школе; 
12) план сардање и усмеравања са другим школама у установама; 
13) друга питања од значаја за развој школе. 

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана. 
Развојни план служи као ослонац за израду школског програма и годишњег плана 
рада школе. 
 
Члан 22. мења се и гласи: „Индивидуални образовни план” 
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комункацијских препрека 
и доноси индивидуални образовни план. 
Индивидуални образовни план (удаљем тексту: ИОП) је посебан документ којим  
се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете и 
ученика, у складу са  његовим способностима и могућностима. 
Циљ ИОП – а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки 
колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, 
односно задовољавања образовно – васпитних потреба детета и ученика. 
ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних мера 
индивидуализације и израђеног педагошког профила детета и ученика. 
ИОП се израђује према образовно – васпитним потребама детета  и ученика и 
може да буде заснован на : 

1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно –
васпитни рад (ИОП) 

2) прилагођавању и измени садржаја образовно – васпитног рада, услова и 
стандарда постигнућа (ИОП 2) 

3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно – васпитног рада за дете и 
ученика са изузетним способностима (ИОП 3) 

Доношењу ИОП -2, претходи доношење, примена и вредновање ИОП –а 1, као и 
прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатно 
образовном , здравственом и социјалном подршком детету и ученику. 
Изузетно, за ученика који образовање стиче остваривањем ИОП –а, осим 
наставног програма, може да се измени и наставни план, на основу мишљења 
интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом 
и социјалном подршком детету и ученику. 
ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог стручног тима за 
инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и 
ученику ( удаљем тексту: Тим). 
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Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник предметне 
наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ, а у 
складу са потребама детета пратилац за личну помоћ ученику, на предлог 
родитеља, односно старатеља. 
Родитељ, односно старатељ даје сагласност на спровођење ИОП-а, у складу са 
законом. 
У првој години уписа у установу, ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у свакој 
наредној години два пута у току радне, односно школске године. 
Спровођење ИОП-а прати Министарство у складу са законом. 
Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 
примену и вредновање,  доноси министар. 

 
 

У члану 30. став 2. тачка 1. Статута школе мења се и гласи:  
„на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године”; 
 
Члн 42 став 3. тачка 10. Статута школе мења се и гласи:  
„ директор је у радни однос примио или ангажује лице ван радног односа супротно 
закону, Посебном колективном уговору, општем акту и у другим случајевима у 
складу са Законом”; 
Додаје се тачка 10а која гласи: „ је намерно или крајњом непажњом учинио 
пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском поступку, која је 
правоснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је установа 
обавезна на накнаду штете у износу који може угрозити редовно пословање 
установе.” 
„Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом 
непажњом нанесе установи, у складу са законом” 
 
Члан 76.а Тим за професионалну оријентацију 
 
„Тим за професионалну оријентацију образује дирекртор школе, чине га педагог, н 
одељењске старешине седмог и осмог разреда.” 
 
У члану 83. став 2 се додаје и гласи: „Ученик одговара за лакшу пвреду обавезе и изриче 
му се васпитна мера без вођења дисциплинског поступка уз појачан васпитни рад”.  – 
понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, 
наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психофизичког 
повређивања,;  учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године (две 
повреде и више), под условом  да су предузете неопходне мере из претходног става ради 
корекције понашања ученика.” 
 
Члан 84. Статута мења се и гласи: „Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број: 72/09, 52/11 и 55/13) и 
Правилником о васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика”. 
За теже повреде обавезе ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45.  Закона 
(„Сл. гласник РС”, број: 72/09, 52/11 и 55/13), води се васпитно – дисциплински поступак. 
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У члану 88. У ставу 22. додаје се и гласи: „Похваљивање и награђивање ученика 
регулисано је Правилником о похваљивању и награђивању  ученика”. 
У члану 90. додаје  се нови став који гласи: „Ученички парламент на крају сваке школске 
године доставља извештај о свом раду школском одбору и савету родитеља школе.” 
 

У члану 96. у ставу 2. тачка 1. „ Статута школе мења се и гласи:  
„на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године”. 
 
У члану 97. у ставу 1. тачка 3. „ Статута школе реч: „родоскрвњење”замењује се 
речју: „родоскрвнављење, а после тачке 4. додаје се тачка  5. која гласи: 5. зна 
језик на коме се остварује образовно – васпитни рад”. 
Став 2. брише се.  
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из става 1.тачка 1.,4 и 5. овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из став 1 тачка 2. овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1. тачка 3 овог члана прибавља установа. 
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не 
испуњава услове из ст.1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.  
 
Члан 105. став 2. смења се и гласи: „Покретање и вођење дисциплинског поступка 
регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број: 72/09, 52/11 и 55/13). 
 
XI  ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА, ЛЕТОПИСА И 
ПРЕДСТВАЉАЊЕ ПРОГРАМА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ 
 
Школа води евиденцију о: ученику, односно детету, успеху ученика, испитима, 
образовно-васпитном раду, запосленом. 
Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система  
просвете. База података представља скуп свих евиденција прописаних посебним 
законом које установа води у електронском облику. 
Школа води летопис о активностима школе и реализацији образовно – васпитног 
рада за сваку школску годину. 
Школа води летопис о активностима школе и реализацији образовно – васпитног 
рада за сваку школску годину.  
Програм и организацију образовно – васпитног рада, праав и дужности ученика, 
правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе, 
школа објављује на интернет страни до 1. октобра за текућу школску годину или 
је дели ученицима у штампаном облику. 
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Измена и Допуна Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли школе. 
 
 
 
Измена и Допуна Статута је заведена под дел. бројем _____ од __.___.2013. године, 
на огласној табли школе објављена ___.__.___. године, а ступа на снагу дана 
__.__.2013. године. 
 
 
Тврди и оверава  
секретар школе 
 
____________________________ 
 

Председник Школског одбора 
____________________________ 
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XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ -  
 


