ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Трг Светог Саве 6. Ужице
Деловодни број:
Датум: ___.___.2018. године
Нa oснoву члaнa 119. стaв 1. тaчкa 1) Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 88/2017 - дaљe: Зaкoн), и члана 35. став 1.
тачка 1) Шкoлски oдбoр Економске шкoлe у Ужицу, нa сeдници oдржaнoj дaнa
__.__.2018. гoдинe, дoнeo je следеће
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СTATУTА ЕКОНОМСКЕ ШКOЛE У УЖИЦУ
Члан 1.
Иза члана 85. Статута, додаје се наслов и нови члан 85а) и 85б) који гласе:
Oдељењска заједница
Члан 85 а)
Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног одељења.
Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника, секретара и
благајника, које се бира за сваку школску годину, на првом састанку одељењске
заједнице. Избор се врши јавним гласањем о предлозима које може да поднесе сваки
ученик.
Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске
заједнице. Секретар води записник са састанка одељењске заједнице. Благајник
одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља новац у складу са
одлуком органа Школе или одељењске заједнице. Члановима руководства одељењске
заједнице у раду помаже одељењски старешина. Чланови руководства одељењске
заједнице за свој рад су одговорни одељењској заједници и одељењском старешини.

-

Члан 85 б)
Одељењска заједница има следеће задатке:
Упознавање са правилима понашања у школи, о правима, обавезама и
одговорности
Доношење програма рада одељењске заједнице
Разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између
ученика и наставника;
Разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика;
Навикавање ученика на поштовање правила безбедног и превенција
ризичног понашања;
Навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања;
Стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају
другарство и међусобно разумевање и уважавање ученика;
Избор чланова Ученичког парламента
Избор руководства одељењске заједнице
Планирање
активности
које
одговарају њиховим
потребама
и
интересовањима
Информисање матураната о професионалној орјентацији

-

Учествовање у обележавању школске славе и значајних датума и
међународних датума.
Укључивање у друге активности од значаја за ученике.
На рад одељењске заједнице сходно се, у поједностављеном облику,
примењују одредбе статута везане за начин рада наставничког већа.

Члан 2.
У члану 98. брише се трећи став.
Ставови 4,5,6,7,8,9,10. и 11. постају ставови 3,4,5,6,7,8,9. и 10.
Члан 3.
Иза члана 101. Статута, додаје се наслов и нови члан 101а) који гласе:
Друштвено - корисни односно хуманитарни рад
Члан 101 а)
Упoрeдo сa изрицaњeм васпитне, односно васпитно-дисциплинске мeре
Шкoлa учeнику oдрeђуje и oбaвeзу oбaвљaњa друштвeнo-кoриснoг, oднoснo
хумaнитaрнoг рaдa који се одвија у прoстoриjaмa школе или вaн прoстoриja шкoлe
пoд нaдзoрoм нaстaвникa, oднoснo стручнoг сaрaдникa.
Друштвeнo- кoристaн и хумaнитaрни рaд сe oдрeђуje учeнику у складу са
тeжином учињене пoврeдe, водећи рачуна о психoфизичкој и здрaвствeној
спoсoбнoсти, узрaсту и достојанству ученика o чему је школа дужна да oдмaх
oбaвeсти рoдитeља, односно другог зaкoнског зaступника учeникa.
Општим актом школе се уређују услови о начину, садржају, дужини, месту и
времену обављања, и другим питањима од значаја за обављање друштвенокорисног односно хуманитарног рада.
Члан 4.
Oстале одредбе Стаута Економске школе остају неизмењене.
Члан 5.
Ове измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Школе.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
___________________________
Данијела Ђорђевић Арсић
Измене и допуне Статута објављене су на огласној табли Школе дана
___.___. 2018. године, а ступиле су на снагу дана ___.___.2018. године.
Секретар Школе
_____________________
Бранка Милић

