
•НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

    18.03.2010 год.               
четвртак 17 и 30 . 



Дневни ред: 

1.Нови закон о образовању-
Васпитно-дисциплински поступак 
за ученике 

2.Извештај о раду директора 

3.Предлог за чланове школског 
одбора 

4.Текућа питања 



1.Нови закон о образовању 

–Васпитно-дисциплински 

поступак 



                              Увод 
1. Права ученика 

 

2. Обавезе ученика 

 

3. Лакше  повреде обавезе ученика 

 

1. Теже  повреде обавезе ученика 

 

2. Законске забране 

 

3. Активности И обавезујући кораци које се предузимају унутар 

школе у случају да се 

насиље/злостављање/злоупотреба/занемаривање дешава или 

постоји основана сумња да се дешава у школи 

 

4. Обавеза пријављивања случајева 

насиља/злостављања/занемаривања у школи – центру за 

социјални рад, здравственој установи, МУП-у; 

 

5. Изузетак: одлагање пријављивања сумње на 

злостављање/занемаривање детета/ученика 



 

• ПРАВА УЧЕНИКА: чл. 103. новог ЗОСОВ 

• (члан 95. ‘’старог’’ Закона)  

•     1. квалитетан образовно– васпитни рад који 
обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 3. и 
4. овог Закона; 

▫  2. уважавање личности; 

▫  3. подршку за свестрани развој  

         личности, подршку за посебно исказане таленте и     
њихову афирмацију; 

▫  4. заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања; 

▫  5. благовремену и потпуну информацију о 
питањима од значаја за његово школовање; 

▫  6. информације о његовим правима и обавезама; 

▫  7 . учествовање у раду органа школe, у складу са 
овим и посебним законом; 

▫  8. слободу удруживања у различите групе, клубове 
и организовање ученичког парламента; 

▫  9. подношење приговора и жалбе на оцену и на 
остваривање других права по основу образовања 



▫ 10. покретање иницијативе за преиспитивање 
одговорности учесника у образовно – 
васпитном раду уколико права из тачке 1) до 9) 

овог члана нису остварена. 

▫  11.  остваривање свих права детета  ученика, 

права на заштиту и на правично поступање 
школе према ученику и када повреди обавезу 
утврђену овим законом; 

▫  12.  право на стипендију, кредит, смештај и 
исхрану у дому ученика, у складу са посебним 
законом. 

 

• Установа је дужна да обезбеди све 
услове за oстваривање права детета и 
ученика из става 1. овог члана.  

 



ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА: члан 112. Закона 

Престаје да важи члан 96. ''старог'' Закона (одговорност ученика) 

 
1. да редовно похађа наставу и извршава школске 

обавезе; 
2. да се поштује школска правила, одлуке директора и 

органа школе; 
3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова 

прописаних школским програмом, прати сопствени 
напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, 
односно старатеље;  

4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без 
коришћења разних облика преписивања и других 
недозвољених облика помоћи; 

5. не омета извођење наставе и не напушта час без 
претходног одобрења наставника; 

6. поштује личност других ученика, наставника и осталих 
запослених у школи; 

7. да благовремено правда изостанке; 
8. да чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед 

школских просторија; 
9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу 

са правилима еколошке средине. 
 

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у 
време извршења била прописана законом или општим 
актом школе. 



Лакше повреде ученика 

члан 113 став 2. ЗОСОВ 

 

 

Лакше повреде  обавезе ученика утврђују се 
општим актом школе 
 
Престаје да важи – члан 65. Закона о основној 
школи 
 
 
Престаје да важи - члан 62. Закона о средњој 
школи 



Теже повреде обавезе ученика 

члан 113 зосов. 
1.уништење, оштећење, скривање, изношење, 

преправка или дописивање података у 
евиденцији коју води школа, друга 
организација, односно орган; 
 

2.преправка или дописивање података у 
јавној исправи коју издаје школа или орган, 
односно исправи коју изда друга 
организација; 
 

3.уништење или крађа имовине школе, 
привредног друштва, предузетника, 
ученика или запосленог ; 
 

4.подстрекавање, помагање, давање ученику 
и употреба алкохола, дувана; наркотичког 

 



▫ 5. уношење у школу или другу организацију 
оружја или другог предмета којим може да се 
угрози или повреди друго лице; 

 

▫ 6. свесно непридржавање правила и мера 
безбедности ученика; 

 

▫ 7. употреба мобилног телефона, електронског 
уређаја и другог средства у сврхе којима се 
угрожавају права других или у сврхе преваре у 
поступку оцењивања;  

 

▫ 8. неоправдано изостајање са наставе најмање 

35 часова  И учестало чињење лакших повреда 

обавеза 



сумња на НАСИЉЕ је ОСНОВАНА 

 • ПОКРЕТАЊЕ: 

В.Д. поступка против ученика и/или 

Дисциплинског поступка против 
запосленог 

 

• ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

Центру за соц. рад,  

и /или МУП-у 

 Само ИЗУЗЕТНО ! 
ОДЛАГАЊЕ 

пријављивања случаја 



Новина:члан 115.став 9 зосов  

• КАДА МАЛОЛЕТАН УЧЕНИК 
• ИЗВРШИ ПОВРЕДУ ОБАВЕЗЕ,  

• ОДНОСНО ЗАБРАНЕ ИЗ чл. 44. и 45. 
ЗОСОВ,  

 

• ШКОЛА О Д М А Х 
• ОБАВЕШТАВА  

 
• РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА И УКЉУЧУЈЕ 

ГА У ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСТУПАК 
 



забране 

Дискриминације 

Занемаривања 

Злостављања Насиља 



НАСИЉЕ 

ФИЗИЧКО 

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ 
И ЗЛОУПОТРЕБА ОД 

ДРУГЕ ОДРАСЛЕ 
ОСОБЕ 

ЕМОЦИОНАЛНО/ 
ПСИХОЛОШКО 



• Како реаговати када се 

 

•  нaсиље...... 

• злостављање.......занемаривање... 

• дискриминација... 

 

•  догоди у школи? 



Законик о 
кривичном 
поступку, 
члан 253 

Породични 
закон, 
чл. 263. 
став 3. 

ЗОСОВ, 

чл. 115. 
ст. 9  

ОБАВЕЗА ПРИЈАВЉИВАЊА 
НАСИЉА/ЗЛОСТАВЉАЊА/ЗАНЕМАРИВАЊА 



                     СУМЊА 

Сумња на насиље 

Сумња на 
ЗЛОСТАВЉАЊЕ/ 
ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

Сумња је 
основана 

Сумња НИЈЕ 
ОСНОВАНА 

Евидентирање 

Праћење 
понашања 



сумња на НАСИЉЕ је ОСНОВАНА 

 
• ПОКРЕТАЊЕ: 

В.Д. поступка против ученика и/или 

Дисциплинског поступка против 
запосленог 

 

• ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

Центру за соц. рад,  

и /или МУП-у 

 Само ИЗУЗЕТНО ! 
ОДЛАГАЊЕ 

пријављивања случаја 



Право родитеља: 
Пријава директору школе 
непримереног понашања:  
запослени               ученик 

ПРИЈАВУ, 
РОК: 15 дана од 
наступања случаја 

ОДЛУКУ,  
РОК: 15 дана од 
пријављивања 
случаја 

ДИРЕКТОР : 
 разматра пријаву;  

Разговор са : 
учеником/родитељем 
- запосленим 
-Tимом за заштиту 



•ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ 

ПОСТУПАК 
 



• у В. Д. поступку се утврђује одговорност 
ученика за учињену тежу повреду 
обавезе или повреду забране У ШКОЛИ, 
која је у време извршења, била 
прописана ЗОСОВ 

 

•  редован=ванредан ученик 

 

• Први ниво 

• Други ниво 

• Трећи ниво 

 



Први 
ниво 

углавном и 
обично: 
наставник/ 
одељенски 
старешина 

ИЗУЗЕТНО И 
ТИМ 

Други 
ниво 

Трећи 
ниво 

наставник/ 
одељенски 
старешина 

Тим за заштиту 
деце у школи  

наставник 
одељ. 
старешина 

Тим за 
заштиту 
деце у 
школи  

гурање, штипање, 
гребање,саплитање, прљање...  

вређање,исмевање... 
оговарање,псовке,  

имитирање.. слање 
узнемиравајућих  

 порука СМС-ом, ММС-ом 

• када исто дете 
учестало испољава насилно 
понашање 

• исто дете је често изложено 
насилном понашању 

• дете озбиљно доживљава 
ситуације на првом нивоу 

Шамарање, ударање, '‘шутке'',пљување, измицање столице..... 

уцењивање, претње....снимање камером појединца против његове воље,  

дистрибуирање снимака и слика... 

туча, дављење, бацање... застрашивање, уцењивање, 
рекетирање, укључивање у секте...  

спољашна 
заштитна 
мрежа 
- центар за 
соц.рад, 
- дом здравља,  - 
МУП... 



• У школи постоји 
• едукован и стручни тим за заштиту деце 

•  од злостављања/занемаривања    
• И 

• истовремено: 

злостављање/ 

занемаривање детета/ученика 

 

ИЗУЗЕТАК: 
 ОДЛАГАЊЕ пријављивања сумње на злостављање/ 

занемаривање детета/ученика 

да је ризик  
 

од 
злостављања/ 
занемаривањ

а 
  

низак 

да је породица 
детета  
вољна да 

сарађује и 
 способна да се 

мења 
 у правцу боље 

 заштите детета 

Школа  
има 

капацитета  
да се бави  

проблемом  
детета и  

породице  



За решавање свих облика 
насиља које чине  

ОДРАСЛИ НАД ДЕЦОМ 

неопходно је укључивање 
Тима, директора установе 
и/или других  надлежних 

институција 



2.Извештај о раду  

директора  



Образовање и тимови 

• Промене у образовању у целом свету 

убрзавају се темпом без преседана. 

• Мењају се 

вредности,циљеви,структуре,методе 

рада,послови и задаци. 

• Ово су разлози због којих је и 

формирање тимова од посебног 

значаја у испуњавању стратешких 

циљева промена 



            Димензије успеха 

РЕЗУЛТАТИ 

ПРОЦЕС ОДНОСИ 

ДИМЕНЗИЈЕ 
УСПЕХА 



3.Извештај о раду 

• Побољшање квалитета наставе 
• Опремање школе:-Наставна средства 
                                -Радна опрема за наставнике 
                                -Уређење школе 
                                -Безбедност у школи 

 
• Адаптација школског простора 
• Стручно усавршавање наставника 
• Маркетинг школе 
• Ваннаставне активности 

▫ План за наредну годину 



Квалитетна настава: 

• Седнице наставничког већа 
• Праћење реализације наставног плана и програма 
• Посета часовима 
• Огледна одељења 
• Разговори са ученицима 
• Посета родитељским састанцима 
• Васпитно-дисциплинске мере 
• Сарадња са активима 
• Упис новог  одељења(Хемијска струка)+ Шумарска 
• Припрема наставника за рад у огледу 
• Сарадња са ученичким парламентом 
• Организација допунске наставе 
• Награда најбољим ученицима 
• Примена нових метода при предавањима 

 



Стручно усавршавање наставника 
• Обука наставника код нас у 

школи(53 сертификата 78 сати 
обуке)-Акредитован семинар 

• Одлазак наставника  на стручне 
семинаре 

• Посета наставника школама у 
Немачкој и Словенији и сајму 
машина у Хановеру(Немачка) 

• Посета наставника из Аустрије 
• Набавка стране стручне литературе 
• Обука наставника за рад на 

рачунарима 
• Припрема наставника за рад у 

огледним одељењима 
• Организација стручних семинара 
• Интерни,екстерни носиоци 

промена ,координатор огледа,+ 60% 
(1,2 наставника). 

• Укупно остварених  сати 4752 



Опремање школе 

• Пет комплетних учионица 
• Репарација 30 табли 
• 50 столица  
• Ручни алат за шумаре 
• Oпрема за такмичење  за 

ученике шумарске струке 
• Кабинет  за огледно 

одељење. 
• Опремљен простор за 

столарску радионицу и 
теретану 

• Атеље за ликовну секцију 
• Простор за еколошку 

секцију 
• 5 кабинета са пројектором 
• Опремљена медиотека 

(тв,двд-и,+ пројектор и 
рачунар). 
 

 

• Ученичке табле 
• Окречени ходници(само 

ове године 4000 квадрата) 
• Клупе на ходницима 
• Уређен хол 
• Врата на канцеларији 
• Канцеларија директора 
• Тренутно се мења 50 

плоча за ученичке 
столове 
 
 



 Наставна средства 

• 2 видео плејера + 2 ТВ 

• 4 штампача(ласер)+1 у боји 

• 5 пројектора 

• 5 белих табли 

• Електронска табла 

• Рачунар за прехрамбену струку 

• Рачунар за кабинет актива 
језичара+штампач 

• Рачунар за актив 
проф.физичког 

• Рачунар за библиотеку 

• Рачунар за ПП службу+штампач 

• Рачунар за хемијску струку 

• Рачунар за прехрамбену струку 

• Рачунар за шумарску струку 

• 5 кабинета са пројектором 

• 3 флип чарта 

• Фотокопир  

• Видео надзор са 16 камера 

• Семафор за салу 

• Справе за теретану 

• Машине за столарску 
радионицу и алат за ручну 
израду 

• Страна  стручна литература 

• Књиге за библиотеку 

• Материјал за практичну 
наставу... 

• Спортска опрема(4 гарнитуре 
дресова,лопте,мреже,металн
и голови... 

• Систем за наводњавање у 
расаднику 

 



Ваннаставне активности 

 Екскурзије 
• Излет 
• Прославе 
• Спортска   

такмичења 
• Награда најбољим 

одељењима 
• Такмичења ученика 

по струкама 
• Секције 
• Зидне новине 
• Дан школе? 



Maркетинг школе 

• Презентација школе 

• Посета пом.Министра за средње образовање нашој школи  

• Учешће на трибинама са представницима Мин.Просвете у НовомСаду,Ваљеву и Зајечару-на тему 
Реформа СС образовања  

• Новине :Сремске,Просветни преглед,М Презентација школе 

• Посета пом.Министра за средње образовање нашој школи  

• Учешће на трибинама са представницима Мин.Просвете у НовомСаду,Ваљеву и Зајечару-на тему 
Реформа СС образовања  

• Новине :Сремске,Просветни преглед,М Новине,Дневник..  

 Телевизија:Срем 
Презентација школе 

 Посета пом.Министра за 
средње образовање нашој 
школи  

 Учешће на трибинама са 
представницима 
Мин.Просвете у 
НовомСаду,Ваљеву и 
Зајечару-на тему Реформа СС 
образовања  

 Новине :Сремске,Просветни 
преглед,М Новине,Дневник..  

 Телевизија:Сремска,Супер,М..
. 

 Посета основним школама 
 Сарадња са привредом 
 Wеб-сајт школе 
 Сајам образовања Н.Сад, 

Срем.Митровица 
 Школске новине 
 Рекламни материјали 
 Такмичења ученика 
 50 мајица за ученике 
 Задовољни наставници и 

ученици 

• Посета прдставника Астрије 
нашој школи 

• Посета представника 
локалне 
самоуправе(Градоначелник,
Начелнице... 

• Посета представника 
Мин.просвете... 

• Подела пакетића у спортској 
хали 

• Књига о школи 
• Сарадња са школама из 

иностранства 
• Припрема нових образовних 

профил 



Уређењење школе 
• Степениште на улазу 

• Реконструкција тоалета 
у старом делу зграде 

• Уређен хол 

• Окречене учионице, 
канцеларије + два 
ходника,стари део зграде 

• Уређен простор за 
столарску 
радионицу(2+2+2) + 1 
учионица (подрум). 

• Уређен простор за 
теретану и хол код 
теретане 

• Панои  у ходнику 

• Измештени котлови за 
грејање-уштеда у грејању 

 

 

• Припрема простора за 
два кабинета 

• Уређење медиотеке 

• Уређење учионица  
• Огласне табле за ученике 

• Уређена 
зборница(ормани,климе
.. 

• Рефлектори... 

 

 



                 Степениште 

Некада Сада 



Улаз у школу 

Некада Сада 



Хол школе некада 



Хол школе сада 



Ходници у школи 

Сада Некада 



Ходници 

некада сада 



Учионице Првих разреда 

Некада Сада 



Тоалети 
некада 



Тоалети 
сада  



Учионица некада 



Видео бим 
Флипчарт 

Савремена 
настава 



Тимски рад 



Тимски рад 



      Простор за радионицу 

Некада Сада 



Столарска радионица данас 



Производи у радионици 



Хол школе данас 

 



Учионица некада 



Кабинет за ловство-данас 



теретана 



Тимски рад 



Рад секције 



Рад секције 



Тимски рад 



Расадник у дворишту школе 



Расадник у дворишту школе 

Данас Данас 



Расадник у дворишту школе 
Сада Некада 



Расадник 

Некада Сада 



Расадник 

Некада Некада 



Расадник у дворишту 

некада сада 



Тимски рад 



Надстрешница иза спортске сале 
Некада 



Резултати после три године 
• Квалитетнија настава 

• Стручно усавршавање  

• Повећана активност 
наставника 

• Боља сарадња 
наставника и ученика 

• Комбинована настава 

• Опремљена школа(не 
довољно) 

• Интересантнија 
школа(смањен 
бр.изостанака, већи 
бр.ученика посећује 
допунску, побољшан 
упис ученика..) 

• Формирање секција 

• Уређена школа 

 

 

• Бољи маркетинг школе 

• Квалитетнији ученици 

• Побољшан рад актива 

• Интернет 

• Веб-сајт школе 

• Већи углед добила 
школа,како на нивоу 
града тако и на нивоу 
Покрајне  и Републике. 

• 90% наставника познаје 
рад на рачунару 

• Бољи међуљудски 
односи 

• Тимски рад... 

• Наставници имају 100 
сати обуке 

 

 



План за наредну годину 
• Проширена делатност школе 
• Безбедност у школи 
• 4 рачунара за библиотеку 
• 1 кабинета са рачунарима и 

замена старих рачунара 
• Модерни кабинет за учење 

страних језика(са 
слушалицама) 

• Адаптација и опремање 
лабараторија за хемијску 
струку 

• Адаптација крова хале 
• Поправка паркета у хали 
• Два кабинета (за хемијску 

струку и за друштвене науке) 
• 50 мајица за ученике 
• Опремање кабинета 

прехрамбене,шумарске и 
хемијске струке.  

• 5 нових учионица 
• Свечана сала 
• Измена унутрашњих врата 
• Уређење школског дворишта 
• Уређење зборнице 

• Адаптација мокрог чвора 
у новом делу зграде 

• Реконструкција 
свлачионица  у спортској 
хали и тоалета 

• Уређење магацинског 
простора у подруму 

• Стручно усавршавање 
наставника 

• 3 кабинета са видеобимом 
• Акредитација семинара 
• Посета школи у Аустрији 
• Фудбалски терен са 

вештачком травом 
• Рушење надстрешнице 

код хале 
• Ограда 
• Фасада  
• Олуци 
• Паркинг 
 

 



Питања за директора? 



3.Предлог за чланове школског 

одбора 



4.Текућа питања 

•  Петак 19.03 2010 у 12 и 30,састанак тима за 
презентацију школе 

• 27.03. 2010.предавање-Бојан Ристић 

• Семинар за разредне старешине-ВДП 

• Посета Саветнице за оглед-Весна Радуловић 

 

  


