


На основу члана 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19), Школски одбор Основне школе „ Стеван  Синђелић”, на седници одржаној дана 26.11.2019. године, донео је
Одлуку о изменама и допунама Статута
 бр. 330/18 од  23.03.2018. године
Члан 1.
У члану 76. став 3. брише се.
Члан 2.
У члану 77. став 1. мења се и гласи:
„Школски одбор закључује са директором уговор о раду на одређено време.”
После става 1. додају се нови ст. 2-4. који гласе:
„Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у школи, доноси се решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду.
Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању.
„Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка дужности директора након првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора школе.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 5. и 6.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 6. речи: „става 2.” замењују се речима: „става 5.”
Члан 3.
     У члану    159. после става 2. додаје се став 3.  који гласи : 
„Ученик који је на крају школске године оцењен и има прелазне оцене  из свих обавезних предмета и из изборног програма други страни језик и који је оцењен из свих осталих изборних програма и активности прелази у наредни разред „.  
                                                                Члан 4. 
 У члану 169.  после става 1. додаје се став 2 . који гласи :
„ Разредни испит полаже ученик који  није оцењен из обавезног предмета,изборног програма и активности,уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу „ . 
                                                               Члан 5.                                                             
У члану 188. став 1. мења се и гласи:
„За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110–112. овог закона закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.”
 После става 1. додаје се  став 2. који гласи:                                                                    
“Директор води поступак и окончава га решењем.
Члан 6.
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.


                                                				Председник Школског одбора
	
							     Владан  Миљковић

    Одлука о изменама и допунама Статута је заведена под деловодним бројем    од 26.11.2019. године, објављена је на огласној табли Школе дана 26.11.2019. године,         а ступa на снагу дана 04.12.2019. године.
Секретар Школе


